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ANOTACE 

 Diplomová práce se zabývá vyhodnocením složení společenstev střevlíkovitých 

brouků (Carabidae) a jejich biotopových vazeb v rekultivované oblasti Louckých rybníků 

v okrese Karviná. Součástí práce je literární rešerše zaměřená na výskyt Carabidae 

v antropogenně ovlivněných oblastech. Odchyt brouků do zemních pastí bez návnady 

probíhal v roce 2011 od května do října na sedmi rozdílných výzkumných plochách. 

Výzkumné plochy byly zhodnoceny z hlediska výskytu druhů náležejících do tří 

ekologických skupin (E, A, R), Shannon – Wienerova indexu diverzity, indexu 

ekvitability, dominance, indexu komunity střevlíkovitých, indexů podobnosti a 

hierarchické klastrové analýzy. Bylo zjištěno, že nejkvalitnější společenstvo 

střevlíkovitých se vyskytuje na výzkumné ploše málo ovlivněné technickou a biologickou 

rekultivací. 

 Klíčová slova: Carabidae, Coleoptera, Loucké rybníky, rekultivace, zemní pasti, 

průmyslová krajina, hierarchická klastrová analýza.  

SUMMARY 

 Master thesis deals with the evaluation of the Carabidae beetles community 

composition and their connection to habitats in reclamated area of Loucké rybníky in the 

district of Karviná. Background research focused on occurence of Carabidae in areas 

influenced by anthropogenic impact is also part of the thesis. Sampling beetles with pitfall 

traps was carried out in 2011 from May to October in 7 different research areas. Research 

areas were evaluated in term of presence of species belonging to the three ecological 

groups (E, A, R), by Shannon – Wiener index of diversity, indexes of evenness, 

domination, index of carabid community, indices of similarity and hierarchical cluster 

analysis. It was found out that the community of Carabidae with the highest quality occurs 

in the research area, little affected by technical and biological reclamation work. 

 Keywords: Carabidae, Coleoptera, Loucké rybníky, reclamation work, pitfall traps, 

industrial landscape, hierarchical cluster analysis.  
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1 ÚVOD 

 Průmysl se stal nedílnou součástí vývoje společnosti. S tím však bohužel úzce 

souvisí pozměnění, degradace, či až úplná devastace krajiny. Je tedy třeba věnovat 

náležitou pozornost odstraňování škod na životním prostředí, a především jejich 

předcházení.  

 Důležitým nástrojem k odstraňování škod na životním prostředí jsou rekultivační a 

revitalizační práce, které mohou významně zmírnit a zahladit nežádoucí antropogenní 

zásahy do krajiny. Předmětem rekultivačních prací jsou nejčastěji území postižená 

hlubinnou a povrchovou těžbou nerostných surovin.  

 Pro diplomovou práci bylo zvoleno území v rekultivované oblasti Louckých 

rybníků bývalé obce Louky nad Olší, která byla významně ovlivněna těžbou černého uhlí 

především v 70. a 80. letech 20. století. V roce 1970 byla v dané oblasti zřízena státní 

přírodní rezervace „Loucké rybníky“ za účelem ochrany zachovalé biocenózy rybníků a 

lužního lesa (ČSR 1970). Po pěti letech však byla zrušena, protože se již začaly projevovat 

negativní vlivy na krajinu v důsledku hornické činnosti. Krajina byla zdevastovaná, 

vznikla poklesová kotlina a zástavba v severní části obce, s výjimkou kostela, byla 

odstraněna.  

 V diplomové práci je vyhodnoceno složení společenstev střevlíkovitých brouků 

(Carabidae) a jejich biotopové vazby v rekultivované oblasti za účelem zhodnocení 

úspěšnosti provedené rekultivace. Skupina střevlíkovitých brouků byla zvolena z toho 

důvodu, že patří se svými cca 518 druhy k nejpočetněji zastoupeným čeledím řádu brouků 

(Coleoptera) fauny České republiky (VESELÝ et al. 2005). Dále proto, že jsou relativně 

spolehlivě identifikovatelní, a již řadu let jsou využíváni jako modelová skupina pro 

nejrůznější ekologické a biocenologické studie. Mají také značný význam jako 

bioindikační skupina, protože citlivě reagují na nejrůznější toxické látky, umělá hnojiva, 

vlhkost nebo změny pH (HŮRKA 1996). 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit úspěšnost provedených rekultivačních prací 

na základě mapování výskytu střevlíkovitých brouků, jejich biotopových preferencí a 
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porovnání složení společenstev střevlíkovitých na jednotlivých vybraných sledovaných 

výzkumných plochách. Dílčím cílem bylo celkové zhodnocení druhového spektra 

přítomných druhů a určení míry dominance jednotlivých druhů. Součástí práce je také 

literární rešerše zaměřená na bioindikační vlastnosti střevlíkovitých brouků ve výzkumech 

na antropogenně ovlivněných biotopech. 
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2 CHARAKTERISTIKA STŘEVLÍKOVITÝCH BROUKŮ 

 V současné době je na světě popsáno přibližně 32 000 druhů čeledi Carabidae. 

Řadí se tedy například vedle čeledi Curculionidae (přes 64 000 druhů), Chrysomelidae 

(přes 36 000 druhů), Cerambycidae (přes 35 000 druhů) či Staphylinidae (přes 40 000 

druhů) k nejpočetnějším čeledím řádu Coleoptera na světě (HŮRKA 2005). Na území 

České a Slovenské republiky se v současné době vyskytuje 518 druhů a poddruhů, včetně 

druhů vyhynulých. Stálý výskyt dalších 22 druhů a poddruhů zatím nebyl na území České 

a Slovenské republiky dostatečně potvrzen (FARKAČ et al. 2005). 

 Střevlíkovití brouci náleží do podřádu Adephaga (masožraví) a tato skutečnost 

určuje i vzhled a uzpůsobení stavby těl většiny zástupců. Larvy jsou zpravidla dravé, ale 

výjimečně mohou být i fytofágní nebo všežravé. Dospělci jsou většinou aktivně lovící 

noční predátoři. Některé druhy jsou mrchožravci, vyhledávající uhynulé bezobratlé i 

obratlovce (HORA 2008). Velký počet druhů se živí také jako všežravci, buď s převahou 

masožravosti, nebo býložravosti (HŮRKA 1996). Fytofágně se živí například některé 

skupiny rodu Amara a rody Ophonus, Zabrus a Bradycellus (STANOVSKÝ & PULPÁN 

2006).  

 Velikost střevlíkovitých brouků se pohybuje přibližně v rozmezí od 1,6 mm do 

10 cm. Největším druhem v České republice je střevlík kožitý (Carabus coriaceus) 

(PECHLÁT 2005). Nejčastěji mají štíhlé tělo a silné dlouhé nohy, které jim umožňují 

rychlý běh. Některé druhy mají přední nohy uzpůsobené k hrabání a u většiny druhů mají 

samci rozšířené články předních chodidel s přichycovacími brvami. Mnozí ztratili 

schopnost letu a pohybují se jen terestriálně. Nejtypičtější nelétaví zástupci náleží do rodu 

Carabus. Hlava je prognátní, tedy s ústním ústrojím směřujícím dopředu, rovnoběžně 

s osou těla. Hlavové přívěsky jsou tvořeny párem jedenáctičlánkových tykadel a ústním 

ústrojím kousacího typu. Silně vyvinutá kusadla mají například zástupci tribu Cicindelini. 

Křídla mají adephagoidní typ žilnatiny a u některých druhů lze pozorovat křídelní 

polymorfismus (HŮRKA 1996).  

 U některých druhů se vyvinuly obranné mechanismy, chránící jedince před většími 

predátory nejen z říše hmyzu, ale i například před žábami. Typickým příkladem jsou 
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prskavci z podčeledi Brachininae, kteří vylučují chemické látky o vysoké teplotě (až 

100 °C) a pod velkým tlakem. Může se jednat o peroxid vodíku, hydrochinon, případně 

další látky. Vyloučení chemické látky je doprovázeno slyšitelným výbuchem (HŮRKA 

2006).   

 Povrch těla střevlíkovitých je u většiny druhů velice dobře sklerotizován. 

Výjimečně, a pravděpodobně druhotně, jsou krovky měkké a tenké. Povrch jejich těla 

může být lesklý i matný, v závislosti na tom, jestli je hladký nebo strukturovaný. Bývají 

většinou černě nebo hnědě zbarvení, s kovovým leskem, nejčastěji měděným, zeleným, 

mosazným nebo modrým (HŮRKA 1996). 

 Samice kladou cylindrická nebo oválná vajíčka do země. Počet vajíček bývá 

zpravidla od 20 po několik set. Larvy procházejí zpravidla třemi instary, výjimečně pěti. 

Délka vývoje se pohybuje v rozmezí od několika týdnů po jeden rok a je závislá na 

způsobu života. Larvy mají plně vyvinuté končetiny, tudíž jsou volně pohyblivé. Žijí 

v půdě nebo na jejím povrchu. Poté se larvy kuklí v půdní komůrce (HŮRKA 1996). 

Odlišně probíhá vývoj larev u svižníků. V půdě si vytvářejí svislou chodbičku, kde čekají 

na svou kořist. Jejich larvy dvakrát přezimují (PECHLÁT 2005). Vývoj většiny druhů 

v České republice je monovoltinní, tedy s jednou generací za rok, přičemž začátek 

rozmnožování je synchronizován buď diapauzou v larválním stádiu, nebo diapauzou 

pohlavních orgánů imág (HŮRKA 1996). 

2.1 Ekologie střevlíkovitých brouků 

 Střevlíkovití brouci jsou velice přizpůsobiví a mohou se vyskytovat na 

nejrůznějších typech stanovišť, počínaje mokrými, bažinatými a pobřežními stanovišti, 

přes stepní a pouští biotopy, až po alpínské vysokohorské pásmo. Jejich výskyt je 

podmíněn především vlhkostí, teplotou, zastíněním, typem vegetace a charakterem 

půdního podkladu. (BOHÁČ 2005). Většina středoevropských druhů je spíše vlhkomilná 

(HŮRKA 1996). Vyskytují se převážně na povrchu půdy v hrabance, nebo pod kameny. 

Některé druhy žijí také na bylinách, keřích a stromech. Zástupce střevlíkovitých můžeme 

nalézt i v odumřelém hnijícím dřevě a pod kůrou stromů. Jako příklad lze uvést druh 

Tachyta nana. Výjimkou není ani jejich výskyt na rákosí a jiných pobřežních rostlinách, 
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například u druhů Odacantha melanura či Demetrias imperialis. Naopak na sušších 

místech se vyskytují zástupci rodů Philorhizus a Lebia. Zajímavostí je i výskyt některých 

druhů v podzemních dutinách, především v norách hlodavců i větších savců nebo 

v tmavých sklepech a stájích (BOHÁČ 2005). Obecně lze říci, že je řada druhů vázána na 

původní lesní porosty a mokřadní či lesostepní biotopy. Jen přibližně 17,7 % druhů je 

ubikvistních, tedy schopných obývat nejrůznější stanoviště, včetně silně antropogenně 

ovlivněných (BOHÁČ 2005). 

2.2 Ohrožení a ochrana střevlíkovitých brouků 

Střevlíkovití brouci jsou významnou skupinou bezobratlých živočichů. Náleží jim 

důležitá role predátorů bezobratlých, kteří určitým způsobem škodí lidské činnosti. Slouží 

také k bioindikačním účelům v zaznamenávání změn životního prostředí a v neposlední 

řadě jsou samozřejmě i nezbytnou součástí ekosystémů (HŮRKA 1996). Hlavními faktory, 

které ovlivňují klesání početnosti střevlíkovitých, jsou destrukce a fragmentace biotopů, 

použití insekticidů, znečišťování prostředí, eutrofizace, okyselování půd, klimatické změny 

a další. 

Mnoho druhů střevlíkovitých je v dnešní době ohroženo a je tedy potřeba je 

legislativně chránit. Účinnou metodou ochrany je zřizování maloplošných a velkoplošných 

zvláště chráněných území, které zajistí pro organismy přirozené nebo přírodě blízké 

plochy. Zvláště chráněná území jsou v České republice definována v zákoně 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Mezi velkoplošná zvláště chráněná území se 

řadí národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO) a mezi maloplošná patří dle 

zákona národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní 

památky (NPP) a přírodní památky (PP) (ČESKO 1992b). Ve světě se vyhlašováním 

chráněných území zabývá Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), který chráněná 

území rozděluje do šesti kategorií (PLESNÍK 2010): 

I. a) přísně chráněná přírodní rezervace 

b) oblast divočiny 

II. národní park 

III. přírodní památka nebo charakteristický rys 
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IV. územní péče o biotopy nebo druhy 

V. chráněná krajina nebo část moře 

VI. chráněné území s udržitelným využíváním přírodních zdrojů 

 Mezinárodní svaz ochrany přírody také vytváří a spravuje celosvětový Červený 

seznam ohrožených druhů. V současné době seznam zahrnuje přes 60 000 druhů, z toho je 

necelých 20 000 druhů zařazeno do některého z vyšších stupňů ohrožení (IUCN 2011). 

Červené seznamy umožňují soustředit se na záchranu, případně i reintrodukci významných 

druhů ve volné přírodě, a současně přispívají k přijetí opatření k eliminaci faktorů, které 

dané druhy ohrožují na existenci (FARKAČ et al. 2005). Vznikají také v rámci kontinentů, 

států, krajů či provincií. V České republice červené seznamy vydává Agentura ochrany 

přírody a krajiny. Červený seznam bezobratlých pro Českou republiku byl vydán v roce 

2005 (FARKAČ et al. 2005).  

 Seznam zákonem chráněných druhů a stupeň jejich ohrožení je uveden ve vyhlášce 

Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. (ČESKO 1992b) a její aktualizace je 

stanovena vyhláškou č. 175/2006 Sb. (ČESKO 2006). Aktualizace vyhlášky musela být 

provedena mimo jiné z toho důvodu, že Česká republika vstoupila roku 2004 do Evropské 

unie. Tím se zapojila do programu Natura 2000, což je soustava chráněných území, jejímž 

cílem je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které 

jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým 

výskytem jen na určitou oblast (AOPK ČR 2006). 

 Česká republika je také od roku 1993 členskou zemí úmluvy CITES (KUČERA 

2009) a od roku 1998 členskou zemí Bernské úmluvy Rady Evropy (COUNCIL OF 

EUROPE). Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin neboli CITES, slouží k ochraně ohrožených druhů fauny a flóry 

před úplným vyhubením vlivem bezohledného získávání pro obchodní účely (KUČERA 

2009).  Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a 

přírodních stanovišť, tzv. Bernská úmluva, se zabývá zejména ochranou ohrožených druhů, 

stěhovavých druhů a druhů, jejichž ochrana vyžaduje celoevropskou spolupráci 

(COUNCIL OF EUROPE). 
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 V Červeném seznamu bezobratlých živočichů České republiky je uvedeno 174 

druhů a poddruhů střevlíkovitých brouků, což činí přibližně 33,6 % z jejich celkového 

známého počtu v ČR. Seznam nezahrnuje druhy, které nejsou považovány za ohrožené, a 

také ty, o jejichž výskytu v České republice nejsou dostatečná data. Podle červeného 

seznamu je známo 21 vymizelých druhů. Jedná se například o Cicindela littoralis 

nemoralis, Harpalus pygmaeus nebo Bembidion fulvipes. Mezi kriticky ohrožené se řadí 

24 druhů, například Agonum atratum, Carabus clathratus auraniensis nebo Pterostichus 

piceolus latoricaensis. Dále zahrnuje 21 ohrožených druhů, mezi které se řadí například 

Bembidion conforme nebo Pterostichus aterrimus. Nejvíce je v seznamu mezi 

střevlíkovitými zranitelných druhů. Z celkového počtu 85 druhů lze uvést například 

Dyschirius rufipes, Lebia marginata nebo Poecilus punctulatus. Poslední skupinou jsou 

téměř ohrožené druhy, kam patří například Bembidion fluviatile nebo Carabus ulrichii 

fastuosus (FARKAČ et al. 2005). 

 Seznam druhů chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je poněkud chudší. 

Zahrnuje pouze 5 kriticky ohrožených druhů, a to Carabus auratus, Carabus clathratus, 

Carabus hungaricus, Carabus menetriesi a Carabus nitens. Dále 3 silně ohrožené druhy 

Calosoma auropunctatum, Carabus scabriusculus a Carabus variolosus. A mezi ohrožené 

druhy řadí Calosoma inquisitor, Calosoma sycophanta, Brachinus spp., Carabus arcensis, 

Carabus irregularis, Carabus obsoletus, Carabus problematicus, Carabus scheidleri, 

Carabus ulrichii a Cicindela spp. s výjimkou Cicindela hybrida (ČESKO 1992). 

 Ze srovnání vyhlášky č. 395/1992 Sb. s Červeným seznamem bezobratlých 

živočichů ČR je zřejmé, že by bylo vhodné vyhlášku aktualizovat, aby odpovídala 

nejnovějším vědeckým poznatkům. Ve vyhlášce nejsou uvedeny druhy, které jsou 

obsaženy v červeném seznamu, nebo naopak vyhláška ještě obsahuje druhy, které by již 

podle nejnovějších průzkumů neměly vyžadovat zvláštní legislativní ochranu. Například 

druhy Calosoma inquisitor, Carabus arcensis, Carabus obsoletus, Carabus problematicus 

a Carabus scheidleri, uvedené ve vyhlášce v kategorii ohrožených druhů, již nejsou do 

červeného seznamu zahrnuty vůbec. Ani aktualizace vyhlášky z roku 2006 tuto situaci 

nezměnila. Podobná situace nastala i v případě kriticky ohrožených druhů. Z pěti kriticky 

ohrožených druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je v červeném seznamu uveden jako 

kriticky ohrožený jen Carabus clathratus, ostatní jsou zařazeny v kategorii zranitelných 
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druhů. Z hlediska ochrany přírody je však závažnější opačná situace, kdy druhy zařazené 

podle červeného seznamu jako kriticky ohrožené, nejsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 

Sb., nebo mají podle vyhlášky nižší statut ochrany. Jako příklad lze uvést druhy Bembidion 

striatum, Agonum atratum, Pterostichus taksonyis a další.  

 



Bc. Daniela Káňová: Hodnocení úspěšnosti rekultivací Louckých rybníků na základě 

mapování výskytu střevlíkovitých (Carabidae) 

 

2012   9 

3 STŘEVLÍKOVITÍ BROUCI JAKO BIOINDIKÁTOŘI 

 Bioindikátoři jsou organismy, které citlivě reagují na změny prostředí, například 

změnu pH, změnu vlhkosti, přítomnost toxických látek a podobně. V důsledku jejich 

chování, hustot populací, změn populací, množství toxinů v tkáních a dalších faktorů 

můžeme hodnotit stav prostředí.  

 Skupina střevlíkovitých brouků byla k bioindikaci poprvé navržena Heydemannem 

v roce 1955 v Německu pro studium agrocenóz. Metoda se ujala a střevlíkovití tak již řadu 

let slouží jako modelová skupina především pro ekologické studie v krajinném měřítku. 

Jejich výhodami pro použití k bioindikačním účelům jsou jejich relativně dobře známé 

ekologické nároky, poměrně snadná určitelnost, dobře vypracovaná metodika sběru a 

determinace, bohatý literární a sbírkový fond, velký počet druhů a v neposlední řadě zájem 

širokého okruhu odborníků (HŮRKA et al. 1996). Citlivě reagují především na herbicidy, 

insekticidy, umělá hnojiva, změnu pH a změnu vlhkosti (HŮRKA 1996).   

3.1 Stanovení základních bioindikačních skupin 

 Současné rozdělení střevlíkovitých brouků do bioindikačních skupin vychází 

z několika předešlých výzkumů a publikací. Jednou z nich je publikace Buchara z roku 

1983, ve které popisuje využití klasifikace druhů arachnofauny Čech k bioindikaci kvality 

životního prostředí. Tento metodický přístup byl v roce 1988 využit i Boháčem pro čeleď 

Staphylinidae Čech a Moravy. Závěrem zhodnotil, že je tato metoda perspektivní a 

pravděpodobně použitelná i pro jiný epigeický hmyz. V roce 1993 se nezávisle na sobě 

pokusili o aplikaci metody na čeleď Carabidae Nenadál a Farkač. Nenadál zařadil 

185 druhů z 32 stanovišť do 3 skupin s použitím především v nelesních biotopech. Farkač 

přiřadil 171 druhů ke 4 skupinám s použitím převážně v horských a podhorských lesních 

porostech (HŮRKA et al. 1996). 

 V současnosti se používá metoda řazení střevlíkovitých brouků do tří skupin podle 

Hůrky et al. (1996). Vhodnost této metody opakovaně potvrdili svými výsledky autoři 

dlouhé řady publikovaných studií i nepublikovaných diplomových, dizertačních a 
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habilitačních prací (PODRÁZSKÝ et al. 2010). Hůrka zařadil 526 druhů a poddruhů 

Carabidae České republiky do skupin především vzhledem k šíři jejich ekologické valence 

a vázanosti k biotopu. Použitelnost této metody prokázal na příkladech studia různých typů 

rašelinišť a lesních porostů. Základní bioindikační skupiny můžeme charakterizovat 

následovně (HŮRKA et al. 1996):  

 Skupina R 

Tato skupina zahrnuje druhy, které mají v současnosti charakter reliktů. Jde o druhy 

převážně vzácné a ohrožené, s nejužší ekologickou valencí, vyskytující se 

v přirozených nebo nepříliš poškozených ekosystémech. V České republice se do 

této skupiny řadí 174 druhů a poddruhů Carabidae, tj. 33% taxonů.  

 Skupina A 

Do této skupiny se řadí adaptabilnější druhy, které osidlují více či méně přirozené 

nebo přirozenému stavu blízké biotopy. Jejich přítomnost byla zjištěna i na 

druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti přirozených 

ploch. V České republice do této skupiny náleží 259 druhů a poddruhů Carabidae, 

což činí přibližně 49,2% všech taxonů. 

 Skupina E 

Skupina zahrnuje eurytopní druhy, které často nemají žádné zvláštní nároky na 

kvalitu prostředí. Vyskytují se na nestabilních, často se měnících habitatech, a 

obývají také antropogenní krajinu. Náleží zde i expanzivní druhy, které rozšiřují 

svůj areál, i ty, které v současné době spíše ustupují. V České republice se zde řadí 

93 druhů a poddruhů Carabidae, což je cca 17,7% taxonů. 

 Podle poměru zastoupení jednotlivých skupin můžeme posuzovat kvalitu a změny 

životního prostředí. Obecně lze říci, že přírodní a přírodě blízké biotopy mají významné 

zastoupení reliktních druhů, větší počet adaptabilních druhů a minimum druhů 

eurytopních. Naopak degradaci životního prostředí naznačuje snížení zastoupení reliktních 

druhů a zvýšení počtu druhů adaptabilních a eurytopních (HŮRKA et al. 1996). Tuto 

metodu hodnocení dále rozšířil Nenadál (1998) zavedením indexu komunity 
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střevlíkovitých, pomocí něhož je možné hodnotit a srovnávat antropogenní zatížení 

jednotlivých stanovišť mezi sebou nebo hodnotit jedno stanoviště v časové řadě.  

3.2 Dosavadní výzkumy bioindikačních vlastností 

střevlíkovitých 

 Bioindikačními vlastnostmi střevlíkovitých brouků se zabývala a zabývá celá řada 

zahraničních i českých vědců. Například pozitivy a negativy využívání střevlíkovitých jako 

bioindikátorů se zabývají Rainio a Niemelä (2003). Stěžejní částí tohoto výzkumu bylo 

testování tří hypotéz. První z nich se zabývala zhodnocením vlivu fragmentace prostředí na 

výskyt střevlíkovitých, druhá řešila podobnost odpovědí na změnu prostředí mezi 

střevlíkovitými a ostatními skupinami organismů, a třetí hypotéza se zabývala 

zhodnocením toho, zda změna diverzity střevlíkovitých reflektuje změnu diverzity jiných 

organismů. Z výzkumů vyplývá, že existuje korelace mezi fragmentací biotopů a 

početností druhů. Ne však u všech sledovaných druhů (DAVIS & MARGULES 1998). 

Dále bylo zjištěno, že existuje korelace mezi změnou prostředí a druhovým složením 

střevlíkovitých brouků. Střevlíkovití také v tomto případě reflektovali odpověď 

společenstev pavouků (RUSHTON et al. 1989). Vyhodnocení Shannonova a Simpsonova 

indexu diverzity prokázalo pozitivní korelaci mezi počtem druhů střevlíkovitých a počtem 

ostatních druhů živočichů, ale neprokázalo korelaci s celkovou druhovou diverzitou 

(DUELLI & OBRIST 1998). Proto autoři článku doporučují využívat skupinu 

střevlíkovitých jako bioindikátorů obezřetně, nejlépe současně s jinou skupinou 

bioindikátorů.  

 Z výzkumu dále vyplývá, že výběr nejvhodnějšího bioindikačního druhu závisí na 

jeho charakteristice a cílech práce. Výhodami použití střevlíkovitých jako bioindikátorů 

jsou nízká finanční náročnost na výzkum, citlivost k nejrůznějším environmentálním 

faktorům a to, že jsou schopni se vyskytovat na rozličných typech biotopů. Naopak mezi 

jejich nevýhody patří sezónní kolísání početnosti, nepravidelná distribuce, vysoký počet 

generalistů a nesnadné předpovídání druhového bohatství. Nicméně tyto negativní 

charakteristiky jsou typické pro většinu organismů. Výzkum dále poukazuje na obecné 

závěry vývoje populací střevlíkovitých na pastvinách a v lesích zasažených disturbancí. 
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Ačkoli počet druhů může zůstat neměnný, změní se druhové složení a abundance. Zároveň 

klesá početnost velkých a málo zastoupených specialistů a naopak se zvyšuje abundance 

generalistů s dobrou schopností letu (RAINIO & NIEMELÄ 2003). Výzkum také 

prokázal, že početnost a druhové složení střevlíkovitých podstatně ovlivňuje i obsah vody 

v půdě a okolní vegetace (EYRE & LUFF 1990).  

 Jednu z nejnovějších studií, zabývající se vhodností využití střevlíkovitých brouků 

k bioindikačním účelů, publikovali Cameron & Leather (2012). Konkrétně studovali to, 

zda abundance a druhové bohatství střevlíkovitých odpovídá abundanci a druhovému 

bohatství jiných druhů bezobratlých. Využili přitom sběr pomocí zemních pastí v oblasti 

Brentmoor Heath ve Velké Británii v letech 2009 a 2010. Výsledky obecně prokázaly 

korelaci mezi abundancí a druhových bohatstvím střevlíkovitých a jiných druhů 

bezobratlých, avšak je třeba přihlédnout i k dalším faktorům, jako je například velikost 

pastí nebo konkrétní management prováděný na biotopu.   

 Avgin & Luff (2010) prezentují ve svém článku několik případových studií, ve 

kterých bylo využito střevlíkovitých jako indikátorů znečištění prostředí kovy. Této 

skupiny bezobratlých bylo využito z důvodu jejich převážného výskytu na povrchu půdy. 

Tudíž se na složení a abundanci jejich populací velice brzy projeví vliv změn poměrů 

prvků v půdě. Z výzkumu vyplývá, že znečištění půdy kovy, ačkoli není přímo toxické, 

může ovlivnit fyziologii, chování a schopnost reprodukce střevlíkovitých brouků. Některé 

ze studií však tuto skutečnost neprokázaly, což vysvětlují tím, že hodnocení pomocí indexů 

diverzity nemusí být pro skupinu střevlíkovitých vždy spolehlivé. Tyto závěry potvrdil 

například Belaoussoff et al. (2003) pomocí analýz 45 souborů dat pro stejný taxon, ale 

v jiném prostředí. K podobnému závěru došli i Rainio & Niemelä (2003), kteří tvrdí, že 

není dostatek důkazů pro to, aby mohli být střevlíkovití brouci spolehlivě používání pro 

hodnocení kvality a změn v prostředí. Sami však považují střevlíkovité za užitečné 

bioindikátory, ale jejich použití doporučují s obezřetností. 

 Střevlíkovité brouky k bioindikačním účelům využila i Rainio (2009) v národním 

parku Ranomafana na Madagaskaru. Cílem její práce byla inventarizace střevlíkovitých a 

zhodnocení jejich využití jako bioindikátorů. Sběr probíhal individuálně v letech 2000 až 

2005 v chráněné oblasti primárního a sekundárního lesa, a pro srovnání i v degradovaném 

okolí národního parku. Celkově bylo nalezeno 4498 jedinců, náležejících do 127 druhů. 
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Z výzkumu vyplynulo, že primární a sekundární les chráněného území disponoval větší 

druhovou diverzitou a výskytem vzácných druhů. V okolí národního parku se negativně 

projevila fragmentace prostředí a odpovídalo tomu i druhové složení střevlíkovitých. 

Diverzita byla podstatně nižší a vyskytovaly se zde druhy převážně s širokou ekologickou 

valencí.  

 Dalšímu z řady zajímavých výzkumů se věnoval Pardo et al. (2004), jenž studoval 

skupiny Carabidae a Tenebrionidae na severovýchodě Španělska. Konkrétně se jednalo o 

studium změny společenstev v hypersalinní pobřežní laguně v důsledku okolního 

zemědělství v letech 1984 až 2004. Pravidelně se zvyšovala vodní hladina, čímž docházelo 

k zaplavování pobřeží a v důsledku toho se zvyšovala abundance Carabidae na úkor 

skupiny Tenebrionidae. Na počátku výzkumu se ve sledované oblasti nevyskytovaly žádné 

halobiontní druhy, v roce 2003 se však staly dominantními, a tím bylo prokázáno zvýšení 

půdní salinity. Zvýšenou přítomností halofilních a halobiontních druhů střevlíkovitých 

došlo k úbytku zástupců čeledi Tenebrionidae, kteří ke zvýšení salinity nejsou tolerantní. 

Tím se poukázalo na značný vliv způsobu závlah v zemědělství na chemické složení půdy.  

 V České republice byl zásadním dílem pro výzkum skupiny střevlíkovitých první 

„Klíč k určování brouků čeledi Carabidae Československé republiky“ sestavený Kultem 

(1947). Podnítil tím zájem dalších vědců o carabidologii a umožnil tak vznik děl, 

zaměřeným mimo jiné na ekologii této skupiny bezobratlých. Výzkumy, které jsou 

zaměřeny na bioindikační vlastnosti střevlíkovitých, se zabývala a zabývá celá řada 

českých vědců. Hledisko vlivu antropogenního ovlivnění na skupinu střevlíkovitých se 

však dostalo do popředí až v druhé polovině 20. století. Koch (1989) rozdělil střevlíkovité 

brouky podle vazby na biotop (např. na stenotopní, eurytopní), podle zvláštní vazby nebo 

toleranci k vybraným faktorům prostředí (např. acidofilní, koprofilní, halofilní), podle 

obsazení zvláštních ekologických nik v ekosystémech a v krajině (např. arenikolní, 

kavernikolní) a podle potravních vazeb (např. koprofágní, mycetofágní). 

 Využitím střevlíkovitých k bioindikaci v lesních ekosystémech se věnoval 

například Podrázský et al. (2010). Na základě rešerší dosavadních výzkumů zhodnotili, že 

společenstva střevlíkovitých brouků představují jednu z nejvhodnějších skupin pro 

zooindikaci stanovišť. Citlivě reagují na změny v prostředí a s jejich pomocí lze dobře 

rozlišit přirozená stanoviště od stanovišť ovlivněných člověkem. Navíc na změny reagují 
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velmi rychle, v řádu jednoho roku, a kromě reliktních druhů mají dobrou reverzibilitu. 

Výjimka nastává jen v případě trvalé likvidace extrémních stanovišť bez kontaktu 

s podobnými lokalitami. Dále velice dobře postihují extrémní stanoviště, jako jsou 

například mokřady nebo zaplavované lesy, a postihují větší území, v reálných podmínkách 

s překryvem biotopů. Lesní ekosystémy ve vztahu ke střevlíkovitým studoval také Farkač, 

který v roce 2003 publikoval „Využití střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae) ke 

stanovení kvality prostředí horských a podhorských lesních ekosystémů“. 

 Obecnému využití Carabidae k bioindikaci se věnuje i Bezděk (2001). Ve svém 

článku popisuje výhody jejich využívání oproti jiným skupinám bezobratlých a také 

zmiňuje další skupiny hmyzu, které by bylo možné k bioindikaci využít. 

 Na Ostravsku se využitím skupiny Coleoptera k indikaci kvality prostředí zabýval 

například Prymus (1980) a později na jeho výzkum navázal Dolný (2000). Dolný zhodnotil 

v průběhu let 1993 až 1995 abundanci a strukturu populací skupiny Coleoptera v oblastech 

dolu Zárubek, Trojice a Bezruč. Zaměřil se především na čeledi Carabidae a Staphylinidae 

z důvodu vhodnosti pro posuzování stavu životního prostředí. Z výzkumu vyplynulo, že 

největší druhová diverzita s největším počtem vzácných druhů byla zjištěna na částečně 

rekultivovaných územích, které poskytly vysoce heterogenní prostředí. Zjištěny byly i 

termofilní a stepní druhy v oblastech s navážkou hlušiny. Avšak v některých oblastech byla 

hlušina převrstvena hlínou, tudíž se tím zabránilo výskytu těchto vzácných termofilních 

druhů. Všechny tři lokality měly podobný charakter a jsou od sebe relativně málo 

vzdálené, přesto byla podobnost společenstev brouků malá. Odlišnost byla způsobena tím, 

že v oblasti dolu Zárubek proběhly minimální technické a biologické rekultivační práce, 

v oblasti dolu Trojice rekultivace neproběhla a v oblasti dolu Bezruč proběhla převážná 

rekultivace. Ve srovnání s předchozím výzkumem Prymuse z let 1975 až 1976, zjistil 

Dolný druhovou diverzitu vyšší.  

 Na ostravských odvalech prováděl v letech 1991 – 1992 výzkum i Vondřejc (1994). 

Soustředil se především na odval Dolu Lidice a odval dolu Vítězný únor (dnešní odval 

Odra). Výsledky analyticky zhodnotil pomocí indexů Jaccarda, Rekonena, Sörenena a 

Menhinicka a vyplynulo z nich, že pečlivou rekultivací se může devastovaná půda 

z biocenologického hlediska podstatně změnit. Postupně se může vytvořit vyvážený 

krajinný prvek s cennými zástupci organismů.  
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 Z dalších prací můžeme jmenovat například studii Nenadála (1998), ve které se 

věnuje využití indexu komunity střevlíkovitých pro posuzování antropogenních vlivů na 

kvalitu prostředí. Dále práci Hůrky et al. (1996), která se věnuje využitím střevlíkovitých 

k indikaci kvality prostředí s využitím rozdělení střevlíkovitých do tří výše jmenovaných 

bioindikačních skupin. Významná je tako publikace Farkače & Hůrky (2003), ve které jsou 

zhodnoceny konkrétní typy biotopů na základě přítomnosti indikačně významných druhů 

čeledi Carabidae.  
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4 HISTORIE VÝZKUMU STŘEVLÍKOVITÝCH BROUKŮ NA 

ÚZEMÍ SLEZSKA 

 První známé výzkumy střevlíkovitých brouků Slezska jsou datovány již do první 

poloviny 19. století. Mezi významné přírodovědce, zabývajícími se mimo jiné čeledí 

Carabidae, se řadí například K. Letzner (1812 – 1889), který sepsal faunu brouků Slezska, 

A. Kelch (1797 – 1859), dr. J. Roger (1819 – 1865), A. Schwab (1807 – 1891) nebo 

B. Kolenatý (1812 – 1864) (STANOVSKÝ & PULPÁN 2006). 

 Na přelomu 19. a 20. století ve Slezsku působil Edmund Reitter (1845 – 1920), 

jehož výzkum podnítil další rozvoj entomologie v dané oblasti. V roce 1870 vydal 

„Přehled brouků Moravy a Slezska“ a působil také jako organizátor průzkumů, na kterých 

se podíleli další entomologové. Na počátku 20. století významně ovlivnili výzkum brouků 

Slezska T. von Wanka (1871 – 1932), W. Kolbe, MUDr. A. Fleischer (1850 – 1934) aj. 

Hlisnikovský (1905 – 1972) (STANOVSKÝ & PULPÁN 2006). 

 Ve druhé polovině 20. století významně přispěl k výzkumu brouků Slezska MUDr. 

P. Nohel, jenž také poskytl řadu údajů J. Pulpánovi. Přelom nastal v roce 1969, kdy byl 

založen ostravský Entomologický klub, který sdružoval amatérské zájemce o entomologii, 

kteří se tak mohli pod vedením profesionálů intenzivně zapojit do faunistického průzkumu 

Slezska (STANOVSKÝ & PULPÁN 2006). Velkým přínose je i „Ekologicko – faunistická 

charakteristika koleopterofauny na vybraných haldách Ostravska“ prof. J. Vondřejce, který 

působil na ostravské Pedagogické fakultě, později na Ostravské univerzitě (VONDŘEJC 

1994). Vedle prof. Vondřejce se ekologicky zaměřenými průzkumy zabýval také 

Z. Prymus z Ostravského muzea (STANOVSKÝ & PULPÁN 2006).  

 Největší entomologické sbírky na území Slezska můžeme nalézt v Ostravském 

muzeu a ve Slezském zemském muzeu. V Ostravském muzeu je uloženo cca 100 000 

exemplářů bezobratlých, z toho cca 30 000 exemplářů brouků, přičemž základ tvoří sbírky 

členů tehdejší Přírodovědecké společnosti v Ostravě (OSTRAVSKÉ MUZEUM). Sbírka 

Slezského zemského muzea zahrnuje přibližně 750 000 exemplářů hmyzu, z nichž téměř 

půl milionu tvoří zástupci řádu Coleoptera a z toho dále cca 6 tisíc exemplářů náležících 
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do čeledi Carabidae. Tato skutečnost je dána tím, že složení sbírky entomologického 

pracoviště ovlivnilo zaměření prvního poválečného vedoucího zoologického pracoviště, 

dr. Zdeňka Tesaře, jenž se zabýval studiem řádu Coleoptera. Budování sbírkového fondu 

se ujal po 2. světové válce, kdy byly původní sbírky téměř zcela zničeny (SLEZSKÉ 

ZEMSKÉ MUZEUM 2011).    
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5 CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ 

 Místopisné zařazení sledovaného území je patrné z následující tabulky:  

Tabulka č. 1 - Místopisné zařazení sledovaného území 

Kraj Moravskoslezský 

Bývalý okres Karviná 

Obec Karviná 

Katastrální území Louky nad Olší 

Část obce Louky 

X [JTSK] -449622 

Y [JTSK] -1106018 

Zeměpisná šířka 49°47`57`` s. š. 

Zeměpisná délka 18°35`7`` v. d. 

  

 

Obrázek č. 1 - Mapa sledovaného území, katastrální území Louky nad Olší je ohraničeno červeně (Upraveno 

podle: http://geoportal.gov.cz) 
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Na východě sousedí obec s Polskem, na jihu s obcí Chotěbuz a na západě s obcemi 

Stonava a Albrechtice. V roce 2001 zde bylo evidováno 145 domů a 453 obyvatel 

s trvalým bydlištěm (RŮŽKOVÁ et al. 2006). 

5.1 Historie obce 

 První zmínky o obci Louky nad Olší pocházejí již z roku 1447. V historii patřily 

vždy k menším obcím s malým počtem obyvatel. Situace se změnila až po roce 1945, kdy 

obec sídelně rostla a zvyšoval se i počet obyvatel. Nejvyššího počtu obyvatel obec dosáhla 

v 60. a 70. letech 20. století (ANONYMUS). 

 Významných charakteristickým rysem obce je rybniční soustava, pravděpodobně 

založená v 2. polovině 15. století pro chov ryb za účelem zvýšení příjmů zdejší šlechty. 

Později byla označovaná názvem Loucké rybníky (KAŠOVSKÁ & KUPKA). Komplex 

Louckých rybníků tvořilo 15 samostatných rybničních nádrží na ploše 54,5 ha. Vodu 

přiváděl ke komplexu rybníků potok Mlýnka (STALMACHOVÁ 1995). V roce 1970 byla 

zřízena Státní přírodní rezervace Loucké rybníky (ČSR 1970). Důvodem byla ochrana 

vzácných druhů rostlin, ochrana okolního lužního lesa v nivě řeky Olše a ochrana řady 

vzácných druhů ptáků.  

  V 70. a 80. letech bohužel obec postihla intenzivní těžba černého uhlí. Postupně 

docházelo k likvidaci obytné zástavby z důvodu značných poklesů díky poddolování 

území. Došlo také ke změnám odtokových poměrů v důsledku poklesu terénu vlivem důlní 

činnosti a současně i k pronikání důlních vod na povrch. Pouhých pět let po svém 

vyhlášení, v roce 1975, byla zrušena i státní přírodní rezervace. Ponechán byl jen pozdně 

barokní kostel sv. Barbory z let 1809 – 1818. Od roku 1996 do 2008 zde probíhaly 

rekultivační práce. Obec by se tak měla stát součástí zeleného koridoru podél řeky Olše, 

který postupně spojí Karvinou s Českým Těšínem (OKD 2010). 
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Obrázek č. 2 - Dobová pohlednice z roku 1911 s kostelem sv. Barbory (autor: neznámý, zdroj: 

http://vade.archives.cz) 

 

 

Obrázek č. 3 - Současná fotografie kostela sv. Barbory (autor: Daniela Káňová, 2011) 
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Obrázek č. 4 - Letecký snímek bývalé obce Louky nad Olší z 50. let 20. Století, červeným kruhem je vyznačen 

kostel sv. Barbory (Upraveno podle: http://geoportal.gov.cz) 

 

 

Obrázek č. 5 - Aktuální letecký snímek bývalé obce Louky nad Olší, červeným kruhem je vyznačen kostel sv. 

Barbory (Upraveno podle: http://geoportal.gov.cz) 
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5.2 Geomorfologické poměry 

 Z hlediska geomorfologie můžeme zařadit katastrální území Louky nad Olší podle 

Demka (ed.) et al. (1987) následovně: 

Tabulka č. 2 - Geomorfologické zařazení obce Louky nad Olší podle Demka (1987) 

Systém Alpsko – himalájský 

Západní Karpaty Provincie 

Subprovincie Vnější Západní Karpaty Vněkarpatské sníženiny 

Oblast Západobeskydské podhůří Severní vněkarpatské sníženiny 

Celek Podbeskydská pahorkatina Ostravská pánev 

Podcelek Těšínská pahorkatina Ostravská pánev 

Okrsek Hornožukovská pahorkatina Ostravská niva 

 

 Převážná část katastrálního území Louky nad Olší náleží do okrsku Ostravská niva, 

pouze nejjižnější část spadá do okrsku Hornožukovská pahorkatina.  

 Ostravská niva je tvořena souvrstvím čtvrtohorních říčních sedimentů, které 

zahrnují převážně písčitohlinitou vrstvu holocenních nánosů a pleistocenních štěrkopísků. 

Nachází se zde nižší stupeň holocenní údolní nivy s četnými odvaly a násypy 

antropogenního původu. Převažuje třetí vegetační stupeň, zalesnění je řídké a vyskytují se 

zde převážně lužní porosty (DEMEK (ed.) et al. 1987). 

 Hornožukovská pahorkatina je členitá pahorkatina, tvořená flyšovým pískovcem a 

jílovci těšínského dílčího příkrovu slezské jednotky, vyvřelinami těšínitů a kvartérními 

sedimenty. Hřbety jsou převážně erozně denudační, odděleny sítí radiálně se rozbíhajících 

údolí. Na rozvodích jsou zbytky zarovnaných povrchů. Nižší okraje průlomových údolí 

jsou ovlivněny zásahem kontinentálního ledovce. Vyskytují se zde i sprašové pokryvy. 

Oblast se nachází ve 3. – 5. vegetačním stupni, je středně zalesněná a vyskytují se zde čistě 

smrkové porosty a smrkové porosty a bukem (DEMEK (ed.) et al. 1987). 
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5.3 Geologické poměry 

 Horniny fundamentu Českého masivu karbonského stáří tvoří skalní podloží celého 

okresu Karviná. Na povrch vystupuje pouze ve dvou výchozech u Orlové. Karbon je 

z ekonomického hlediska velice důležitý, protože se v jeho sedimentech nacházejí ložiska 

černého uhlí a dalších surovin, jako je například železná ruda nebo ropa 

(WEISSMANNOVÁ et al. 2004).  

 

Obrázek č. 6 - Geologická mapa katastrálního území Louky nad Olší (Upraveno podle: http://www.geology.cz) 
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 Okres Karviná je pokryt kvartérními sedimenty, jejichž mocnost dosahuje až 

20 metrů. Můžeme zde nalézt sedimenty glaciální, lakustrinní, fluviální, svahové i eolické. 

Velice významné jsou v této lokalitě glaciální sedimenty. Území v geologické historii 

dvakrát pokryl pevninský ledovec. Nejstaršími usazeninami jsou kvartérní fluviální štěrky, 

nacházející se podél řeky Olše (WEISSMANNOVÁ et al. 2004).  

5.4 Pedologické poměry 

 V oblasti jsou zastoupené fluvizemě modální, fluvizemě oglejené, fluvizemě 

glejové, pseudogleje modální, antrozemě a luvizemě oglejené.  

 

Obrázek č. 7 - Mapa půd katastrálního území Louky nad Olší (Upraveno podle: http://www.nature.cz) 

 Hladina podzemních vod je v hloubce 1 až 3 metry. V místě výskytu glejových 

lužních půd se nachází v hloubce 0,5 až 1 metr. Spodní voda vystupuje vlivem 

poddolování a poklesu území na povrch. Přirozený půdní kryt je na velkém části území 
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narušen antropickou činností, především vlivem poklesů a asanací haldovinou 

(STALMACHOVÁ 1995). 

5.5 Klimatické poměry 

 Sledovaná oblast se nachází dle Quitta (1971) v klimatické oblasti MT 10. 

Charakteristika této oblasti je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka č. 3 - Charakteristika klimatické oblasti MT 10 (QUITT 1971) 

Klimatická oblast MT 10 

Počet letních dnů 40 – 50 

Počet mrazivých dnů 110 - 130 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3°C 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18°C 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8°C 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8°C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 

Počet dnů se sněhovou přikrývkou 50 - 60 

 

 Pro klimatickou oblast MT 10 je charakteristické dlouhé, teplé a mírně suché léto. 

Jaro i podzim jsou mírně teplá, krátká přechodná období. Zima je krátká, mírně teplá a 

velmi suchá. Sněhová pokrývka trvá průměrně 66 dní v roce. V zimním období jsou také 

časté teplotní inverze. Nad územím se občas objeví cyklóna způsobující vydatné srážky 

s následnými povodněmi (QUITT 1971). 

 V oblasti Louk nad Olší převládá západní proudění větru. Vysoký stupeň znečištění 

ovzduší narušuje přirození klimatické podmínky, přičemž se zde projevuje především 

množství polétavého prachu (roční hodnoty se pohybují od 80 do 120 µg/m
3
). Zdroje 

znečištění se nacházejí mimo území Louk nad Olší (STALMACHOVÁ 1995). 
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Obrázek č. 8 - Mapa klimatických oblastí. Oranžově je vymezena klimatická oblast MT 10 (Upraveno podle: 

http://geoportal.gov.cz) 

5.6 Hydrologické poměry 

 Sledovaná oblast patří k dílčímu povodí řeky Olše a protéká jí potok Mlýnka. Řeka 

Olše tvoří státní hranici s Polskou republikou a vlévá se do Odry jako pravostranný přítok. 

Odra náleží k úmoří Baltského moře.  

 Významnou krajinnou dominantou tvořily Loucké rybníky vybudované 

ve 2. polovině 15. století (KAŠOVSKÁ & KUPKA). Napájení Louckých rybníků zajišťuje 

potok Mlýnka. Dochází i k zatopení části lužního lesa, vlivem poklesu terénu z důvodu 

těžby černého uhlí. Dochází tím i k zaplavování území podzemní vodou a narušení 

odtokových poměrů.  
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 Oblast je typická vysokými a rozkolísanými srážkami, což představuje hrozbu 

povodní. Po povodních v roce 1997 bylo koryto řeky Olše upraveno a zpevněno, aby 

nedocházelo k přemisťování řečiště (PAVLICOVÁ 2008).  

 

Obrázek č. 9 - Mapa hydrologických poměrů katastrálního území Louky nad Olší (Upraveno podle: 

http://heis.vuv.cz) 

5.7 Fytogeografické poměry 

 Katastrální území Louky nad Olší náleží do fytogeografického okrsku 83 -

Ostravská pánev. Částečně zde působí také vliv okrsku 84a – Podbeskydské podhůří. Oba 

okrsky náleží do Karpatského Mezofytika.  

 Mezofytikum je oblast vegetace květeny odpovídající temperátnímu pásmu 

v středoevropských podmínkách oceanity, což je oblast opadavého listnatého lesa. 

Vyskytují se zde suprakolinní až submontánní vegetační stupně. Podle Zlatníka 3. až 5. 

vegetační stupeň. V oblasti probíhal převážně lesní vývoj vegetace s odpovídajícími 
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pedogenetickými procesy. K trvalému odlesnění docházelo etapovitě během středověku 

(SKALICKÝ 1988). 

 Fytogeografický okrsek Ostravská pánev (83) patří do fytogeografické oblasti 

mezofytika, jejíž květena je jednotvárná, tvořena mezofyty. Odpovídá vegetačnímu stupni 

suprakolinnímu, srážkově nadbytkovému. Reliéf krajiny je plochý, podklad jílovitý a 

chudý. Je to krajina převážně změněná lidskou činností, méně jsou v ní zastoupeny rybníky 

a jiné vodní plochy a lesy (SKALICKÝ 1988). 

 

Obrázek č. 10 - Mapa fytogeografických poměrů. Katastrální území Louky nad Olší je vyznačeno červenou 

elipsou (Upraveno podle: http://geoportal.gov.cz) 
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5.8 Zoogeografické poměry 

 Podle biogeografického členění dle Culka et al. (2005) řadíme katastrální území 

Louky nad Olší do Polonské podprovincie. Fauna této oblasti není příliš druhově bohatá 

z důvodu malé výškové členitosti, malé pestrosti hornin, a tím způsobené menší variability 

vegetace. Zastoupeny jsou především prvky nižších poloh, mimo výrazně teplomilných. 

Horští zástupci fauny chybí, ale nalezneme zde zástupce kulturních stepí. Velmi hojně je 

zde zastoupena vodní fauna, zvláště vázaná na stojaté vody, mokřady a široké nížinné toky. 

Některé významné druhy zde pronikají i z podprovincie západokarpatské a hercynské 

(CULEK (ed.) et al. 1995). 

 

Obrázek č. 11 - Mapa biogeografického členění. Katastrální území Louky nad Olší je vyznačeno červenou elipsou 

(Upraveno podle Culka et al. 2005) 

 Podprovincie jsou dále členěny na bioregiony. Katastrální území Louky nad Olší 

náleží do Ostravského bioregionu. Fauna tohoto bioregionu je zásadně determinována 

antropogenním vlivem ostravské aglomerace a industrializací celého území. Ze savců jsou 

charakterističtí například ježek východní (Erinaceus concolor) a myšice temnopásá 



Bc. Daniela Káňová: Hodnocení úspěšnosti rekultivací Louckých rybníků na základě 

mapování výskytu střevlíkovitých (Carabidae) 

 

2012   30 

(Apodemus agrarius). Bohatá ptačí fauna se vyskytuje v okolí rybníků a mokřadů na 

poddolovaných územích. Jedná se například o vodouše rudonohého (Tringa totanus), racka 

bouřního (Larus canus), břehulí říční (Riparia riparia), slavíka modráčka (Luscina 

svecica), sýkořici vousatou (Panurus biarmicus), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus) 

a hýla rudého (Carpodacus erythrinus). Z obojživelníků zde můžeme pozorovat mloka 

skvrnitého (Salamandra salamandra) nebo kuňku žlutobřichou (Bombina variegata). 

Z měkkýšů se zde vyskytuje sítovka (Aegopinella epipedostoma) či vřetenatka nadmutá 

(Vestia turgida). Mezi významný hmyz se řadí například vřetenuška (Zygaena carniolica) 

nebo okáč (Lasiomnata petropolitana) (CULEK (ed.) et al. 1995).  
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6 OBNOVA LOUCKÝCH RYBNÍKŮ 

 V katastrálním území Louky nad Olší byla vybrána ucelená oblast o rozloze 120 ha, 

na které proběhla rekultivace v několika etapách. Probíhala v letech 1996 až 2008 (OKD 

2010). Na následující mapě je vyznačena řešená oblast. Byly zde postupně realizovány 

projekty „Obnova Louckých rybníků metodou biologické regenerace krajiny“, kterou 

zpracovala Stalmachová (1995) a „Rekultivace území Loucké rybníky- revitalizace 

území“, kterou vypracoval Beneš (2003). 

 

Obrázek č. 12 - Mapa s vyznačením rekultivovaného území (Upraveno podle: http://maps.google.com) 
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6.1 Základní údaje o stavbě 

 V minulosti tvořil komplex Louckých rybníků 15 samostatných rybničních nádrží o 

celkové rozloze 54,5 ha v pruhu cca 1 km dlouhém a 500 m širokém. Rybníky byly 

napájeny náhonem potoku Mlýnka, dlouhým asi 12 km. Vlivem poddolování ztrácelo 

koryto Mlýnky průtočnost, proto bylo vybudováno koryto nové, které odvádí vody mimo 

zbytek rybniční soustavy z oblasti do Olše. Voda z řeky Olše byla přiváděna Mlýnkou od 

jezu v km 33,9, a ústila do Olše v km 33,65. Od roku 1969 jsou rybníky majetkem dolu 

ČSM (STALMACHOVÁ 1995).   

 Tato oblast byla vybrána z důvodu rozsáhlých destrukcí povrchu a vytvoření trvale 

zatopených ploch v důsledku těžby slojí sušických vrstev, které zde dosahují mocnosti 

dvou metrů a více. Z poklesových map (viz. příloha č. 1), plánu zahlazení a zhodnocení 

odtokových poměrů vyplývá, že území Louckých rybníků (současné i bývalé) se bude 

nacházet v trvale zatopeném prostoru (STALMACHOVÁ 1995). Koryto Mlýnky totiž 

vlivem poklesů území místy změnilo svůj směr a průtočnost, rozlilo se do okolí nebo 

dotovalo vodou okolní poklesy, například vodní plochu nedaleko kostela sv. Barbory. 

Předpokládá se, že území nebude poklesy ovlivňováno rovnoměrně, ale postupně se 

vytvoří dvě bezodtokové kotliny. První v km 327,250 železniční tratě TÚ 2501 

Dětmarovice – státní hranice SR, kde se předpokládá pokles terénu po vyuhlení ložiska až 

825 cm. A druhá v prostoru „usazovací nádrže H“, vzdálené od zájmové plochy cca 500 m. 

Pokles této kotliny se po vyuhlení ložiska předpokládá až 1250 cm. Přímo v zájmovém 

území se předpokládá největší pokles v místě Mlýnských rybníků po vyuhlení ložiska až 

800 cm (BENEŠ 2003). 

 Řešené území je již bez zástavby, jen ve střední části se nachází kostel sv. Barbory 

a v jižní části větší počet zdevastovaných bývalých zahrad, které náležely k obytné 

zástavbě (BENEŠ 2003).   

 V době zpracování tohoto projektu již byla část území asanována a proběhla zde 

technická rekultivace navážkami hlušiny a překryvem kulturními zeminami. Před asanací 

byl dán charakter území spádem vodních toků, které napájely rybniční oblast, přičemž 

průtočnost a výšku hladiny vody zajišťovala celá soustava struh a kanálů 

(STALMACHOVÁ 1995).  
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6.2 Zhodnocení stavu zeleně 

 Půda daného území byla vždy využívána pro zemědělskou činnost. Zemědělská 

půda, okrasná stromořadí a veřejná zeleň byly postupnými poklesy území zlikvidovány. 

Následně byly volné plochy zalesňovány listnatými nebo jehličnatými stromy, nebo 

zarůstaly náletem. Nejkvalitnější vegetace v daném území je tvořena břehovými porosty 

kolem Mlýnských rybníků, toku Mlýnky a zvodnělé plochy u kostela, které tvoří základ 

lužního lesa v návaznosti na vodní plochy (BENEŠ 2003). 

 Podle inventarizace z roku 1995 se na území z listnatých stromů vyskytuje vrba bílá 

(Salix alba), vrba jíva (Salix alba), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer 

pseudoplatanus), javor babyka (Acer campestre), olše lepkavá (Alnus glutinosa), olše šedá 

(Alnus incana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), bříza bradavičnatá (Betula pendula), 

lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), trnovník akát (Robinia 

pseudoacacia), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula), jírovec 

maďal (Aesculus hippocastanum) a jilm vaz (Ulmus laevis) (STALMACHOVÁ 1995). 

 Z jehličnanů zde můžeme nalézt smrk pichlavý (Picea pungens), jedli bílou (Picea 

abies), borovici vejmutovku (Pinus strobus), modřín opadavý (Larix decidua) a borovici 

lesní (Pinus sylvestris) (STALMACHOVÁ 1995). 

 Keřové patro tvoří brslen evropský (Eonymus europaeus), bez černý (Sambucus 

nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), bez hroznatý (Sambucus racemosa), krušina 

olšová (Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), růže šípková (Rosa canina) a 

další (STALMACHOVÁ 1995). 

 V místech bývalých zahrad se vyskytují ovocné stromy, například třešeň ptačí 

(Prunus avium), hrušeň obecná (Pyrus communis), slivoň švestka (Prunus domestica) nebo 

ořešák královský (Juglans regia). 

 Břehové porosty jsou místy zatápěné nebo podmáčené vodou. Mokřadní a vodní 

vegetace sledovaného území patřila mezi nejhodnotnější typy fytocenóz na území 

Karvinska. Zbytky těchto porostů se zachovaly v prostoru za kostelem sv. Barbory a 

v oblasti bývalých Louckých rybníků. (BENEŠ 2003). 
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 Poklesové kotliny se bez zásahů člověka staly brzy refugii mokřadních a vodních 

rostlinných společenstev. S pokračující sukcesí se postupně formuje kompletní hydrosérie 

společenstev rostlin s postupným průnikem druhů s úzkou ekologickou valencí (BENEŠ 

2003). Porosty litorálu v iniciálním stádiu vývoje mokřadních a břehových společenstev 

mají charakter asociace Rorippo amphibie – Oenanthetum aquaticae, společenstva svazu 

Bitention tripartitae. Vývojově vyšší sukcesní stádia náleží do třídy Phragmiti – 

Magnocaricetea a na ně navazují společenstva asociací Lemnetum minoris a Salvinio 

spirodeletum a dále společenstva svazu Urticularion vulgaris. Jsou zde zastoupeny i 

společenstva splývavých a ponořených sladkovodních vyšších rostlin řádu Potametalia 

(STALMACHOVÁ 1995).  

6.3 Obnova Louckých rybníků metodou biologické 

regenerace krajiny 

6.3.1 Cíle rekultivace Louckých rybníků 

 Cílem rekultivačních prací bylo vytvoření základních podmínek pro zachování 

stávajících vodních ploch jako refugií mokřadních a vodních ekosystémů s ekologickým a 

přírodovědeckým významem. Dále vytvoření podmínek pro obnovu významu části území 

z hlediska ochrany přírody a krajiny, zvláště chráněné území, popřípadě dočasně chráněné 

území podle zákona č. 114/1992 Sb. V neposlední řadě také využití metod biologické 

regenerace krajiny pro obnovu krajinné části, využití autochtonních druhů rostlin tak, aby 

byla postupně obnovena biologická a ekologická hodnota krajiny a snaha o to, aby se 

území stalo funkčním prvkem regionálního a lokálního systému ekologické stability 

(STALMACHOVÁ 1995).  

 Celkovým cílem obnovy vymezeného území bylo začlenění krajinné části do 

krajiny relativně neovlivněné těžbou uhlí, s požadavkem postupné obnovy ekologické 

obnovy ekologické hodnoty území a možností výzkumného a výchovného využití 

(STALMACHOVÁ 1995).  

 V dlouhodobější perspektivě by část území měla poskytnout prostor pro 

krátkodobou rekreaci obyvatel, a tudíž se počítá s vybudováním dostatečného zázemí 
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v podobě sociálního vybavení, sportovní stezky, dětského hřiště aj. (STALMACHOVÁ 

1995). 

 Podle projektu měly být splněny vytýčené cíle řízeným využíváním přirozených 

regeneračních schopností bioty. Krajina by měla poskytovat dostatek prostoru pro plně 

funkční regionální biocentrum v návaznosti na regionální biokoridor  - nivu řeky Olše. 

Návrh byl zpracován na základě cílových nebo vývojově starších společenstvech rostlin, 

což ale nesnížilo nutnost postupného spontánního a přirozeného obohacování bioty a 

probíhající pedogenetické změny (STALMACHOVÁ 1995). 

6.3.2 Členění stavby 

 Podle charakteru využití území byla stavba rozčleněna do tří dílčích etap 

(STALMACHOVÁ 1995): 

I. etapa – Biologická regenerace – Mlýnské rybníky 

II. etapa – Přírodní vodní nádrž „Za kostelem“ 

III. etapa – Lesní park 

 První etapa zahrnovala v rámci přípravy území zprůtočnění Mlýnky, řešení 

komunikace v území a probírku vzrostlé zeleně, a v rámci biologické regenerace území 

zahrnovala zpracování projektové dokumentace, realizací prací a údržbu. Druhá etapa 

zahrnovala v rámci přípravy území zprůtočnění Mlýnky a úpravu břehové partie. V rámci 

biologické regenerace území pak zpracování projektové dokumentace, realizaci prací a 

údržbu. Třetí etapa zahrnovala v rámci přípravy území přípravu pracoviště dodavatele a 

v rámci biologické regenerace území zpracování projektové dokumentace, realizací prací, 

výstavbu sociálního zázemí a údržbu (STALMACHOVÁ 1995). 

6.3.3 I. etapa – Mlýnské rybníky 

 První etapa, tedy úprava Mlýnských rybníků, proběhla podle zpracované 

dokumentace „Strategie péče o vymezené území v Loukách nad Olší ovlivněné důlní 

činností metodou biologické regenerace krajiny“, kterou vypracovala Stalmachová. V této 

etapě bylo také důležité ochránit území před rekreačním využitím, ke kterému bude sloužit 

druhá a třetí etapa a zajištění klidu, především ve vegetačním období (STALMACHOVÁ 

1995). 
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 Druhové složení území odpovídalo přirozené skladbě porostů v mokřadních a 

vodních typech ekosystémů Karvinska. Spontánní rozvoj byl doplněn výsadbami skupin 

stromů a keřů a zalesněním části území. Byl splněn požadavek na autochtonní původ 

použitého rostlinného materiálu a také ekologické nároky jednotlivých dřevin, 

charakteristických pro polohy údolních niv karpatského mezofytika, tzn. vrbotopolové 

luhy, jilmové doubravy, ostřicové doubravy a související vývojová stádia křovitých a 

bylinných společenstev (STALMACHOVÁ 1995). 

 Vzhledem k celkovému záměru území, tedy vytvoření regionálního ÚSES, bylo 

doporučeno zachovat zeminy jako zdroj živin a prostoru pro normálně oživené dno. 

Dostatečně živné dno je nutné zajistit pro normální fungování vodního ekosystému a 

autoregulačních a samočisticích schopností. V případě skrývek by došlo k přerušení 

regeneračních procesů a narušení druhové diverzity (STALMACHOVÁ 1995). 

 Pro výsadbu byly použity 5 – 10-ti leté sazenice stromů a 2 – 3 leté sazenice keřů 

s vyspělým kořenovým systémem. Výsadba probíhala v hustém sponu, s následnou 

probírkou po třech až pěti letech (STALMACHOVÁ 1995). 

 V první řadě byly odstraněny odumřelé vzrostlé stromy v zatopené části území. 

Dřeviny tvořící základ obnovy porostů a dřeviny s nutností kácení jsou vyznačeny na mapě 

v příloze č. 2. Lužní porosty (Salicion albae) v severní a východní části území byly 

zachovány. Černá skládka za hřištěm byla zlikvidována. Došlo k založení lesních porostů 

pod hrází Malého Mlýnského rybníka a rozšíření pásu olšin kolem toku Mlýnky. Břehy 

rybníků – drážního tělesa byly částečně překryty úrodnými zeminami a osázeny keři 

společenstev svazu Prunion spinosae a částečně došlo také k zatravnění. Byl umožněn 

rozvoj rákosových porostů a jejich využívání nejen z hlediska prostorového a ochranného, 

ale i jako „kořenových čističek“ a prostor pro hnízdění a úkryt vodních ptáků. Pro ptáky 

bylo na stanovišti ponecháno několik suchých stromů a hromad suchých větví jako hnízdní 

prostor. Výsadbou plodonosných keřů se zabezpečil dostatek hnízdního prostoru a potravní 

zdroj pro drobné ptáky, savce a především hmyz. V okolí poklesové kotliny byla 

zatravněna zemědělská půda. Zachovány byly tzv. hlavaté vrby, které jsou stanovištěm 

celé řady zvláště chráněných druhů živočichů, například brouka páchníka hnědého 

(Osmoderma eremita). Podrobnější návrh ozelenění je uveden v příloze č. 3.  
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6.3.4 II. etapa – Přírodní vodní nádrž „Za kostelem“ 

 V druhé etapě, ve zvodnělé poklesové kotlině za kostelem, nedošlo k podstatným 

technickým zásahům a nebyl proveden ani zásah do vzrostlé zeleně. Porost severního 

břehu byl formován za cílem zisku ochranných kompaktních vyšších kulis. Východní břeh 

byl v minulosti narušen technickou rekultivací a bylo jej třeba upravit pro možnosti využití 

ke krátkodobé vegetaci, tj. zatravnění pozvolného břehu, a využití volně rozptýlených 

skupin keřů a vzrostlých stromů. Jako základu břehových porostů bylo využito stávající 

vzrostlé zeleně, která se doplnila o potřebné jedince v odpovídající druhové skladbě. Směsi 

pro travnaté plochy byly tvořeny vlhkomilnými druhy výběžkatých a trsnatých travin za 

účelem vytvoření ovsíkové louky s postupným přechodem na mokrou louku jako cílové 

kultury. Součástí druhé etapy bude do budoucna i sociální zázemí (lehké občerstvení a 

toalety) (STALMACHOVÁ 1995). 

6.3.5 III. etapa – Lesní park 

 Třetí etapa (úprava lesoparku) zahrnuje území, kde se poklesy projevují minimálně. 

V této etapě doporučil zpracovatel dokumentace realizaci lesního parku, poskytujícího 

prostor pro organismy tzv. suché řady (s převahou hájových a lesních druhů rostlin a 

živočichů) a pro sportovní a rekreační využití obyvatel (STALMACHOVÁ 1995). V roce 

2011 zde byla také dokončena cyklistická a in-line stezka.  

6.4 Rekultivace území Loucké rybníky – revitalizace 

území 

 Tento projekt navazuje na již provedené rekultivační práce a navrhuje další postup 

řešení zahlazení vlivů hornické činnosti na části katastrálního území Louky nad Olší. 

Projekt se zaměřuje na území o rozloze 94,4252 ha, které je zakresleno na obrázku č. 13. 

Zbývajících 25,2727 ha tvořila zemědělská půda, která nebyla hospodářsky využívaná, a 

tudíž byla odňata ze zemědělského půdního fondu a bude nadále využívána jako plocha 

ostatní – rozptýlená ochranná krajinná zeleň (BENEŠ 2003). 
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Obrázek č. 13 – Mapa s vyznačením rekultivovaného území, které je řešené v projektu „Rekultivace území 

Loucké rybníky – revitalizace území“ (Upraveno podle: http://maps.google.com) 

 

6.4.1 Charakteristika a cíle stavby 

 Cílem stavby je regenerovat zájmové území přirozenou sukcesí rostlinných a 

živočišných společenstev bez provádění terénních úprav. Také obnovit funkci bývalé 

přírodní rezervace Louckých rybníků. Přičemž dvě stávající vodní plochy Mlýnské rybníky 

a zvodnělá poklesová kotlina za kostelem budou ponechány. Přilehlé břehové porosty 

Mlýnských rybníků budou také ponechány biologické regeneraci s možností sukcese 

původní fauny a flóry. Zvodnělá poklesová kotlina by měla postupně sloužit pro sportovní 

rybolov, případně ke koupání a krátkodobé rekreaci. Výsadba autochtonních druhů stromů 

a keřů bude provedena na volných plochách. Součástí opatření bude také pročištění dna 

koryta toku Mlýnky, aby byl zajištěn odtok srážkových vod z území a nedocházelo 

k rozšiřování stávajících vodních ploch a k zatápění přilehlých břehových porostů. 
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Navrhovaný projekt by měl mít také velice kladný vliv na územní systém ekologické 

stability, především na zlepšení jeho funkčnosti (BENEŠ 2003). 

 Významnými krajinnými prvky na sledovaném území jsou tok Mlýnky, Mlýnské 

rybníky a vodní plocha u kostela sv. Barbory. Do územního systému ekologické stability 

náleží LBC 102 Mlýnské rybníky, který byl v době řešení projektu navržen, ale jen 

částečně funkční. Dále LBK Mlýnka s břehovými porosty a LBK (111 – 118), oba 

navržené a nefunkční (BENEŠ 2003). Podrobně jsou tato území znázorněna v příloze č. 5. 

 Zásahy do území byly provedeny šetrně, aby nedošlo k narušení významných druhů 

fauny a flóry, jejichž přítomnost zjistila Stalmachová. Podle terénního průzkumu se 

v zájmovém území vyskytují 2 kriticky ohrožené druhy rostlin, a to bublinatka obecná 

(Utricularia vulgaris) a nepukalka vzplývavá (Salvinia natans). Deset kriticky ohrožených 

druhů živočichů – rak říční (Astacus astacus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), čolek 

velký (Triturus cristatus), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan menší 

(Rana lessonae), břehouš černoocasý (Limosa limosa), bukáček malý (Ixobrychus 

minutus), orlovec říční (Pandion haliaetus), rybák černý (Chlidonias niger) a vodouš 

rudonohý (Tringa totanus) (BENEŠ 2003).  

 Dále 18 silně ohrožených druhů živočichů – páchník hnědý (Osmoderma eremita), 

stužkonoska vrbová (Catocala eleata), škeble rybničná (Anodonta cygnea), čolek obecný 

(Triturus vulgaris), skokan zelený (Pelophylax esculentus), bekasina otavní (Gallinago 

gallinago), čírka modrá (Anas querquedula), hohol severní (Bucephala clangula), chřástal 

kropenatý (Porzana porzana), chřástal vodní (Rallus aquaticus), konipas luční (Motacilla 

flava), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), ledňáček říční (Alcedo atthis), lžičák pestrý 

(Anas clypeata), pisík obecný (Actitis hypoleucos), rákosník velký (Acrocephalus 

arundinaceus), rybák obecný (Sterna hirundo) a volavka bílá (Ardea alba) (BENEŠ 2003).  

 Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytují dva druhy - zeměžluč lékařská 

(Centaurium erythraea) a hvozdík svazčitý (Dianthus armeria). A dále se zde vyskytuje 14 

druhů ohrožených druhů živočichů – rak bahenní (Astacus leptodactylus), batolec duhový 

(Apatura iris), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), kuňka žlutobřichá (Bombina 

variegata), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka 

obojková (Natrix natrix), moták pochop (Circus aeruginosus), čírka obecná (Anas crecca), 
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kopřivka obecná (Anas strepera), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), potápka 

černokrká (Podiceps nigricollis), potápka roháč (Podiceps cristatus) a potápka malá 

(Tachybaptus ruficollis) (BENEŠ 2003). 

6.4.2 Vegetační úpravy 

 Vzrostlou vegetaci v zájmovém území můžeme rozdělit do tří kategorií, a to plochy 

souvislých porostů, plochy s rozptýleným nezapojeným náletem dřevin a plochy 

s navrhovanými nebo již provedenými výsadbami (BENEŠ 2003). 

 Na území dochází ke spontánní změně druhového složení, což se projevuje úhynem 

vysázených cizích druhů, a proto je při úpravách doporučeno využít autochtonní dřeviny 

nebo alespoň dřeviny zdomácnělé, které jsou již dobře přizpůsobené klimatu krajiny, a 

není u nich nebezpečí agresivního šíření. Projekt zahrnuje provádění výchovného 

pěstebního zásahu neboli probírky. Z porostů byly odstraněny suché, případně usychající 

dřeviny a dřeviny nemocné nebo jinak poškozené. Zároveň došlo k prosvětlení porostů. 

Projekt také navrhuje postupně odstranit výsadbu monokultury smrku pichlavého (Picea 

pungens), který se vyskytuje jižně od rekultivační stavby „Rekultivace území Louky – 8. 

stavba“. Měl by být nahrazen dřevinami lužního charakteru (BENEŠ 2003). K odstranění 

smrčiny však zatím nedošlo. 

 Volná plocha u kostela byla na pěti místech osázena skupinovou výsadbou druhů 

Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Sorbus aucuparia, Tilia cordata a Tilia platyphyllos. 

Další výsadba Fraxinus excelsior, Acer platanoides a Tilia cordata je v projektu 

navrhována severně od Mlýnského rybníka na 4 plochách. Volné plochy jsou nadále 

koseny minimálně dvakrát ročně. Ostatní plochy, zejména plochy se začínajícím náletem a 

plochy s vytvářejícími se mokřady, jsou ponechány bez zásahu (BENEŠ 2003). 

6.4.3 Odvodnění území 

 Koryto toku Mlýnky v km 3,1 – 3,4 je průběžně čištěno a prohlubováno, aby 

nedošlo je spojení stávajících dvou vodních ploch, tedy plochy za kostelem a bývalých 

Mlýnských rybníků, a zátopě směrem k silnici I/67 a byl zajištěn odtok vody z území. 

K zatopení by mohlo dojít vlivem pokračujících důlních poklesů. Naopak v km toku 1,85 a 

3,2 je terén zasažen menšími vlivy, což zabraňuje přirozenému odtoku vody z poklesu. 
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7 MATERIÁL A METODIKA 

7.1 Použití zemních pastí 

 Sběr zástupců čeledi Carabidae probíhal v roce 2010 od května do října. Zástupci 

čeledi Carabidae jsou epigeičtí, tudíž byla použita metoda zemních pastí. Zemní pasti byly 

vyrobeny ze zavařovacích sklenic o objemu 0,7 l, které měřily na výšku 15 cm, a průměr 

hrdla byl 8 cm. Do zavařovacích sklenic byly vloženy plastové kelímky o objemu 0,3 l 

s nasyceným solným roztokem. Sklenice s roztokem byly zapuštěny do země a okolní terén 

byl zarovnán. Nad pastmi byly položeny eternitové stříšky, podložené dřívky a zatíženy 

kamenem.  

 

Obrázek č. 14 - Zemní past (foto: Káňová, 24. 3. 2011) 

 Zemní past jsou v současné době nejpoužívanější metodou pro studium epigeonu. 

Počátky používání zemních pastí sahají již do počátku 20. let 20. století, kdy tuto metodu 

začali používat Hertz a Barber. Výhodou využití zemních pastí je menší časová náročnost, 

malá pracnost, menší finanční náročnost, možnost statistické zpracování získaných 

výsledků a také dochází i k odchycení menších druhů, které by nemusely být při 

individuálním sběru zachyceny (HORA 2010).   

 Je však třeba vzít v úvahu, že efektivitu použití zemních pastí ovlivňuje celá řada 

faktorů. Důležitým faktorem je průměr pastí. Porovnáním efektivnosti různě velkých pastí 
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se zabýval například Work et al. (2002). Ve svém výzkumu porovnával pasti o průměrech 

4,5 – 20 cm a zjistil, že jako nejvýhodnější pro studium epigeonu se jeví pasti, které mají 

průměr okolo 10 cm. Záleží také na materiálu použité pasti. Například Luff (1975) došel 

svými pokusy k závěru, že jako nejvýhodnější se jeví pasti ze skla. Ve všech případech 

zabránily pokusům o únik ulovených živočichům. Z plastových kelímků byl zaznamenán 

únik 4 % živočichů a z plechových kelímků 10 % živočichů. V této diplomové práci bylo 

využito plastových kelímků z důvodu lepší manipulace s pastí a pohodlnějšího odběru 

odchycených živočichů. Stříškami nad pastmi se zabývalo také mnoho autorů. Většina 

výzkumů se však shodla na tom, že neexistuje signifikantní rozdíl mezi použitím pastí se 

stříškou a bez stříšky. Pouze Spence & Niemelä (1994) zaznamenali vyšší počet 

odchycených jedinců do zemních pastí bez stříšek v porovnání s pastmi se stříškami. 

V diplomové práci byly využity stříšky z toho důvodu, aby do zemních pastí nepadaly 

například listy ze stromů a nedošlo tím k úniku odchycených jedinců.  

 Mezi další důležité faktory, ovlivňující efektivnost zemních pastí, patří například 

vzdálenost pastí od sebe, klimatické podmínky, vegetace, vlastní aktivita sledovaných 

druhů atd. Konzervační tekutina by výzkum ovlivňovat neměla (GERLACH et al. 2009). 

V úvahu by měl být brán také fakt, že zemní pasti poskytují především dobrý přehled o 

druhovém složení střevlíkovitých, ale neposkytují přesné údaje o jejich denzitě na biotopu. 

Tudíž odrážejí spíše jejich aktivitu, závislou na denzitě a celkové účinnosti zemních pastí 

(BEZDĚK 2001). 

7.2 Rozmístění zemních pastí 

 Na území bylo vybráno sedm výzkumných ploch s rozdílným charakterem. Na 

každé výzkumné ploše byly umístěny 3 zemní pasti do trojúhelníku cca 3 metry vzdálené 

od sebe. Jednotlivé trojice pastí byly zaměřeny přístrojem Garmin eTrex Venture Cx a 

GPS souřadnice jsou zapsány v tabulce č. 4. Celkem tedy bylo umístěno 21 zemních pastí. 

Kontrola pastí probíhala v přibližně desetidenních intervalech.  
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Obrázek č. 15 - Letecký snímek s označením jednotlivých lokalit, kde byly položeny zemní pasti. Každá trojice 

zemních pastí je označena číslem a hranice sledovaného území je vyznačena červenou čárou (Upraveno podle: 

http://maps.google.com) 

Tabulka č. 4 - GPS souřadnice jednotlivých trojic pastí 

Výzkumná plocha GPS souřadnice 

1 49°48'51.811"N 18°34'22.130"E 

2 49°48'48.002"N 18°34'22.037"E 

3 49°48'44.776"N 18°34'23.351"E 

4 49°48'43.506"N 18°34'32.067"E 

5 49°48'32.500"N 18°34'42.853"E 

6 49°48'28.181"N 18°34'43.421"E 

7 49°48'33.350"N 18°34'21.306"E 
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7.3 Charakteristika sledovaných lokalit 

 Trojice sledovaných pastí nebyly umístěny náhodně, ale záměrně byly vybrány 

stanoviště s rozdílným charakterem substrátu, vegetačního krytu a sukcesního stáří. 

Charakteristika jednotlivých stanovišť je pro přehlednost uvedena v následujících bodech a 

fotografie jednotlivých lokalit jsou uvedeny v přílohách č. 6 – 12.  

Výzkumná plocha č. 1 

 souvislý porost smrkové monokultury 

 odhadované sukcesní stáří cca 15 let 

 půda obsahuje vysoký podíl jílových částic 

Výzkumná plocha č. 2 

 souvislý porost  

 dřeviny - jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše lepkavá (Alnus glutinosa), líska 

obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol osika (Populus 

nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur) 

 místy výskyt ovocných dřevin – jabloň domácí (Malus domestica), hrušeň obecná 

(Pyrus communis), třešeň ptačí (Prunus avium) 

 keře – jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bez černý (Sambucus nigra) 

 kameny kolem koryta toku Mlýnka 

Výzkumná plocha č. 3 

 původní souvislý porost doplněný o výsadbu 

 náletové dřeviny 

 bříza bělokorá (Betula pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), lípa velkolistá 

(Tilia platyhyllos), bez černý (Sambucus nigra) 

Výzkumná plocha č. 4 

 řídký nálet topolu osika (Populus tremula) na louce jihozápadně od kostela sv. 

Barbory 

 růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Swida sanguinea) 
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Výzkumná plocha č. 5 

 bývalé zahrady rodinných domů  

 ovocné stromy – jabloň domácí (Malus domestica), hrušeň obecná (Pyrus 

communis), třešeň ptačí (Prunus avium) 

 souvislý porost – lípa srdčitá (Tilia cordata), vrba jíva (Salix caprea), dub letní 

(Quercus robur), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), topol osika (Populus tremula), 

bříza bělokorá (Betula pendula) 

Výzkumná plocha č. 6 

 v těsné blízkosti vodní plochy 

 olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), vrba jíva (Salix 

caprea), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), dub letní (Quercus robur), javor 

babyka (Acer campestre), líska obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata), bez černý (Sambucus nigra) 

 ovocné stromy – třešeň ptačí (Prunus avium) 

Výzkumná plocha č. 7 

 souvislý porost v blízkosti vodní plochy 

 smrk ztepilý (Picea abies), modřín opadavý (Larix decidua), jasan ztepilý 

(Fraxinus excelsior), habr obecný (Carpinus betulus), olše lepkavá (Alnus 

glutinosa), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), topol osika (Populus tremula) 

 sporadický výskyt borovice lesní (Pinus sylvestris), na okrajích vrba jíva (Salix 

caprea), bříza bělokorá (Betula pendula) 

 ovocné stromy – hrušeň obecná (Pyrus communis) 

7.4 Metodika zpracování materiálu a vyhodnocení 

výsledků 

 Zástupci čeledi Carabidae byli determinováni do druhů ve spolupráci s MUDr. 

Jiřím Káňou. K determinaci byl použit ilustrovaný klíč „Carabidae of the Czech and 

Slovak Republics“ (HŮRKA 1996), ze kterého také vychází použitá nomenklatura. 
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 K vytvoření grafů byl použit program Microsoft Excel 2010 a program R 2.14.10. 

Samotný text práce byl vytvořen v programu Microsoft Word 2010. Mapy byly převzaty 

z http://geoportal.gov.cz, http://www.geology.cz, http://www.nature.cz, http://heis.vuv.cz a 

http://maps.google.com a byly upraveny v programu Adobe Photoshop CS5. Statistické 

vyhodnocení bylo provedeno v programu R 2.14.10. K přesnému zaměření polohy 

jednotlivých skupin zemních pastí byla použita ruční turistická GPS navigace Garmin 

eTrex Venture Cx. 

 Pro výpočet druhové diverzity na jednotlivých lokalitách byl použit Shannon –

 Wienerův index druhové diverzity:  

    ∑      

 

   

 

   
  

 
 

S ............... celkový počet zjištěných druhů 

pi ............... procentuální podíl jedinců každého druhu v celkovém množství zjištěných 

jedinců 

ni ............... abundance i-tého druhu 

N ............... počet jedinců všech druhů 

 Shannon – Wienerův index diverzity je také nepřesně nazýván jako Shannonův 

index nebo Shannon – Weawerův index diverzity (MATĚJKA 2007). Tento index sumárně 

vyjadřuje poměry relativních četností všech druhů sledované zoocenózy. Čím je index 

diverzity vyšší, tím více má sledované cenóza druhů a tím více je celkový počet jedinců 

rozložen na více druhů. Znamená to tedy, že v případě nulového Shannon – Wienerova 

indexu diverzity náleží všichni jedinci jednomu druhu. Nejvyšší index diverzity naopak 

znamená, že každý jedinec náleží jinému druhu. Vysoká hodnota Shannon – Wienerova 

indexu diverzity tedy udává ideální ekologické podmínky a naopak snížení diverzity 

indikuje vliv stresového faktoru prostředí (HORA 2008). 

 Z Shannon – Wienerova indexu diverzita je možné odvodit index ekvitability:  
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E ............... index ekvitability 

H’ ............. index diverzity 

H’max ......... index diverzity při maximální rovnosti četnosti všech přítomných druhů 

v cenóze 

S ............... počet druhů ve vzorku 

 Index ekvitability vyjadřuje druhovou vyrovnanost, tedy míru vyrovnanosti 

zastoupení jedinců u druhů tvořících společenstvo. Maximální hodnoty ekvitability je 

dosaženo v případě stejného počtu jedinců u všech druhů v biocenóze (SHELDON 1969). 

 Pro vyhodnocení je použit také index dominance, který vyjadřuje procentuální 

zastoupení populací jednotlivých druhů ve společenstvu, bez ohledu na velikost plochy či 

objemu. 

  
 

 
     

D ............... dominance 

n ............... počet jedinců daného druhu 

N ............... počet jedinců celého společenstva 

 Dominantní druh společenstva určuje strukturální a funkční povahu společenstva. 

Podle dominance můžeme druhy klasifikovat do pěti tříd, uvedených v tabulce č. 5 

(KOŘÍNKOVÁ 2008). 

 Pro málo narušené biocenózy je typické rovnoměrné zastoupení dominantních, 

subdominantních a recedentních druhů, přičemž chybí druhy eudominantní a nejvíce druhů 

náleží mezi subrecedentní. V narušených nebo umělých biocenózách převažují druhy 
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eudominantní a subrecedentní a zastoupení druhů dominantních až recedentních je malé 

(ANONYMUS 2007). 

Tabulka č. 5 - Klasifikace druhů podle tříd dominance (KOŘÍNKOVÁ 2008) 

Třída dominance Rozsah v % 

eudominantní více než 10 % 

dominantní 5 – 10 % 

subdominantní 2 – 5 % 

recedentní 1 – 2 % 

subrecedentní méně než 1 % 

 

 Pro posouzení antropogenních vlivů na kvalitu prostředí a zachovalosti stanovišť je 

využit index komunity střevlíkovitých (IKS). Tato metoda je založena na rozdělení 

střevlíkovitých brouků do jednotlivých ekologických skupin dle Hůrky et al. (1996) a 

matematickém modelu Boháče (1990), který navrhl index společenstev drabčíků pro 

hodnocení antropogenního ovlivnění ekosystému. Index je počítán na základě rozdělení 

drabčíků do ekologických skupin vzhledem k jejich vztahu k přirozenosti biotopu a počet 

jedinců ve společenstvu je zastoupen procentuálně (BOHÁČ 1990). Index komunity 

střevlíkovitých se vypočítá následovně:  

        (∑      ∑  ) 

IKS ........... index komunity střevlíkovitých 

E ............... součet procentuálního zastoupení počtu exemplářů eurytopních 

A ............... součet procentuálního zastoupení počtu exemplářů adaptabilních 

 Index komunity střevlíkovitých nabývá hodnot od 0 do 100. Pokud je hodnota 

rovna 0, ve společenstvu se vyskytují jen druhy eurytopní. Naopak pokud je hodnota rovna 

100, ve společenstvu se vyskytují jen druhy reliktní. 

 Nenadál (1998) rozděluje střevlíkovité brouky na základě vztahu mezi hodnotou 

indexu komunity střevlíkovitých a frekvencí výskytu druhu na antropofilní, 
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antropoindiferentní a antropofobní. Biotopy pak dělí podle indexu komunity 

střevlíkovitých do pěti stupňů v závislosti na antropogenním ovlivnění habitatu. Jedná se o 

biotopy velmi silně ovlivněné, silně ovlivněné, ovlivněné, málo ovlivněné a neovlivněné. 

V následující tabulce jsou shrnuty charakteristiky antropogenního ovlivnění habitatu na 

základě hodnoty indexu komunity střevlíkovitých. 

Tabulka č. 6 - Charakteristiky antropogenního ovlivnění habitatu na základě hodnoty indexu komunity 

střevlíkovitých (NENADÁL 1998) 

Stupeň Hodnota 

IKS 

Stav habitatu Charakteristika habitatu 

I. 0 – 15 velmi silně 

ovlivněný 

velkoplošné pozemky agrocenóz bez 

ekotonového zázemí, rumiště, městské 

skládky, ostatní nestabilní biotopy 

II. 10 – 35 silně ovlivněný maloplošné pozemky agrocenóz 

s ekotonovým zázemím liniových 

formací, agrární terasy, meze a lesní 

okraje 

III. 30 – 50 ovlivněný hospodářské lesy všech typů, lesoparky, 

přirozená lužní společenstva, břehy 

stojatých a tekoucích vod 

IV. 45 – 65 málo ovlivněný polopřirozená až přirozená lesní 

společenstva hlavně v chráněných 

územích, horské lesy, subalpínské 

louky, břehy horských potoků, 

rašeliniště 

V. 65 - 100 neovlivněný klimaxové horské lesy, kosodřeviny, 

alpínské trávníky a sutě, horská 

vrchoviště, okraje sněžných jam, břehy 

horských ples a horských potoků 

 

 Pro určení podobnosti druhového složení na jednotlivých lokalitách byly použity 

indexy Jaccarda a Sörensena. Tyto indexy se na rozdíl od Shannon – Wienerova indexu 
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zabývají beta diverzitou. Určují míru podobnosti druhového složení mezi společenstvy 

porovnáním počtu druhů v jednotlivých společenstvech s počtem druhů společných oběma 

společenstvům (JACCARD 1908).  

   
 

     
 

Ja .............. Jaccardův index 

A ............... počet druhů v prvním společenstvu 

B ............... počet druhů ve druhém společenstvu 

C ............... počet druhů společných oběma společenstvům 

   
   

   
 

Sö ............. Sörensenův index 

A ............... počet druhů v prvním společenstvu 

B ............... počet druhů ve druhém společenstvu 

C ............... počet druhů společných oběma společenstvům 

 Pro statistické zhodnocení byla použita také hierarchická klastrová analýza 

náležející mezi mnohorozměrné metody statistického zpracování dat. Mnohorozměrné 

metody se užívají v případě, kdy je každý objekt popsán více proměnnými a vztah mezi 

nimi vyžaduje jejich společnou analýzu. Mnohorozměrnou analýzou se zjišťuje, zdali se 

určité typy objektů pravidelně opakují, tedy hledají se tzv. „repeatable patterns“ (LEPŠ 

1996). 

 Pomocí klastrové neboli shlukové analýzy lze nalézt v celém souboru takové 

skupiny objektů, které jsou si navzájem podobné a současně se liší od objektů ostatních 

skupin. Tato metoda se vyvíjela v úzkém spojení s taxonomií, jako její zvláštní větev, tzv. 

numerická taxonomie a v dnešní době našla využití zvláště v biologii a ekologii, především 

v ekologii společenstev (LEPŠ 1996). 
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 Metody shlukové analýzy se dělí na hierarchické a nehierarchické. Pomocí 

nehierarchických metod se soubor dělí na několik shluků stejné úrovně, přičemž počet 

shluků může být buď zadán předem, nebo je součástí procedury určit podle nějakého 

kritéria optimální počet shluků. Pomocí hierarchických metod se vytvářejí shluky, které 

mají různou hierarchickou úroveň. Shluky vyšší hierarchické úrovně obsahují shluky nižší 

úrovně. Výsledkem hierarchické shlukové analýzy je dendrogram, který názorně ukazuje 

rozlišení proměnných ve shlucích. Soubory dat, které jsou propojeny úsečkou nízko, mají 

malou vzdálenost, tedy značnou vzájemnou podobnost. Naopak soubory dat, propojené 

úsečkou vysoko, mají velkou vzdálenost a tedy malou podobnost (LEPŠ 1996). 

 Podle metody tvorby shluků se metody dělí na aglomerativní a divizivní. 

Aglomerativní hierarchické metody vytvářejí shluky postupně od nejmenších po největší a 

u divizivních metod se shluky vytvářejí opačně (OLEA 1999). 

 Pro diplomovou práci byla zvolena Wardova metoda hierarchické klastrové 

analýzy. Wardova metoda při výběru shluků tvoří takové dvojice, aby součet čtverců 

vzdáleností mezi každým bodem a těžištěm shluku byl co nejmenší. Slučování začíná od 

shluků, které tvoří jediný bod a v každé iteraci se sloučí dva shluky, přičemž již sloučené 

shluky se znovu nedělí (OLEA 1999). 

 Odchylka sumy čtverců pro shluk „k“ se definuje jako: 

   ∑‖      ̅‖
 

  

   

 

zik .............. vektor proměnných ve shluku „k“ 

nk .............. velikost vektoru proměnných 

  ̅ .............. střední hodnota 

 Celková odchylka sumy čtverců pro „g“ shluků se vypočítá podle vzorce: 

  ∑  
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E ............... celková odchylka sumy čtverců 

Ek .............. odchylka sumy čtverců 

 Výhodou Wardovy metody je to, že minimalizuje sumu čtverců odchylek a 

maximalizuje homogenitu uvnitř shluků. Současně také minimalizuje mezishlukovou 

homogenitu (OLEA 1999). 
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8 VÝSLEDKY 

 Celkem bylo do zemních pastí odchyceno 731 adultních jedinců náležejících do 36 

druhů čeledi Carabidae. Přehled všech zjištěných druhů s jejich početností na jednotlivých 

výzkumných plochách je uveden v příloze č. 13. Maximum pohybové aktivity střevlíků 

bylo zjištěno v červenci, jak je patrné z grafu č. 1, pravděpodobně protože měsíc červenec 

byl v roce 2011 teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný (ČHMÚ 2012). 

 

Graf č. 1 - Vývoj počtu odchycených jedinců do zemních pastí v roce 2011 

 Počet odchycených jedinců na jednotlivých výzkumných plochách je porovnán 

v grafu č. 2 a počet odchycených druhů v grafu č. 3. Z grafů vyplývá, že největší počet 

jedinců se vyskytoval na výzkumné ploše č. 7 a největší počet druhů na výzkumné ploše 

č. 5. Vysoký počet druhů se vyskytoval také na výzkumných plochách č. 2 a 4. 
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Graf č. 2 - Počet odchycených jedinců na jednotlivých výzkumných plochách v roce 2011 

 

 

Graf č. 3 - Počet odchycených druhů na jednotlivých výzkumných plochách v roce 2011 
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 V tabulce č. 7 jsou srovnány jednotlivé výzkumné plochy z hlediska počtu jedinců, 

počtu druhů, Shannon – Wienerova indexu diverzity a indexu ekvitability. Podle tohoto 

hodnocení má nejvyšší diverzitu výzkumná plocha č. 2, naopak nejnižší index diverzity má 

výzkumná plocha č. 6. Index ekvitability je nejnižší u výzkumné plochy č. 5. 

Tabulka č. 7 - Porovnání jednotlivých výzkumných ploch z hlediska počtu jedinců a počtu druhů střevlíkovitých 

brouků, indexu diverzity a indexu ekvitability 

výzkumná 

plocha 

P S H' E 

1 50 13 2,25 0,87 

2 65 17 2,62 0,92 

3 109 13 2,23 0,87 

4 70 18 2,52 0,87 

5 122 19 2,34 0,79 

6 135 12 2,11 0,84 

7 180 12 2,18 0,87 

celkem 716 33 2,9 0,83 

Legenda: P – počet jedinců; S – počet druhů; H’ – Shannon – Wienerův index diverzity; E – index ekvitability 

 Počet druhů zařazených do jednotlivých kategorií podle tříd dominance na 

sledovaných výzkumných plochách je uveden v grafu č. 4.  

 

Graf č. 4 - Porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých druhů podle tříd dominance na sledovaných 

výzkumných plochách 
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 V následujících grafech je vyjádřen počet jedinců a počet druhů eurytopních a 

adaptabilních na jednotlivých výzkumných plochách, z jejichž procentuálního zastoupení 

je dále vypočítán index komunity střevlíkovitých. Z celkových 36 odchycených druhů 

náleží 22 mezi eurytopní a 14 mezi adaptabilní. Žádný z nalezených druhů nepatří mezi 

reliktní druhy. Dominují tedy eurytopní druhy s 61,11 %. Nejpočetnějším eurytopním 

druhem je Pterostichus niger niger v rámci všech výzkumných ploch a nejpočetnějším 

adaptabilním druhem je Platynus assimilis. 

 

Graf č. 5 - Počet jedinců eurytopních a adaptabilních druhů na jednotlivých výzkumných plochách 

 

 

Graf č. 6 - Počet druhů eurytopních a adaptabilních na jednotlivých výzkumných plochách 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7

P
o

če
t 

je
d

in
ců

 

Výzkumná plocha 

Počet jedinců eurytopních a adaptabilních 
na jednotlivých výzkumných plochách 

počet jedinců E

počet jedinců A

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7

P
o

če
t 

d
ru

h
ů

 

Výzkumná plocha 

Počet druhů eurytopních a adaptabilních 
na jednotlivých výzkumných plochách 

počet druhů E

počet druhů A



Bc. Daniela Káňová: Hodnocení úspěšnosti rekultivací Louckých rybníků na základě 

mapování výskytu střevlíkovitých (Carabidae) 

 

2012   57 

 Zastoupení jednotlivých eurytopních a adaptabilních druhů střevlíkovitých brouků 

v rámci všech výzkumných ploch je uvedeno v grafu č. 7 a 8. 

 

Graf č. 7 - Zastoupení jednotlivých eurytopních druhů střevlíkovitých brouků na všech výzkumných ploch 

 

 

 

Graf č. 8 - Zastoupení jednotlivých adaptabilních druhů střevlíkovitých brouků na všech výzkumných plochách 
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 V tabulce č. 8 je vyjádřeno antropogenní ovlivnění habitatu na základě indexu 

komunity střevlíkovitých, vypočítaného z procentuálního zastoupení adaptabilních a 

eurytopních jedinců na jednotlivých výzkumných plochách podle Nenadála (1998). 

Sledované výzkumné plochy se pohybují v rozmezí velmi silně ovlivněných až 

ovlivněných.  

Tabulka č. 8 - Procentuální zastoupení eurytopních a adaptabilních jedinců, index komunity střevlíkovitých a 

stupeň ovlivnění jednotlivých výzkumných ploch 

výzkumná plocha 
počet exemplářů (v %) 

IKS stupeň stav habitatu 
E A 

1 80 20 10 I. velmi silně ovlivněný 

2 56,93 43,07 21,54 II. silně ovlivněný 

3 30,28 69,72 34,86 III. ovlivněný 

4 78,58 21,42 10,71 I. velmi silně ovlivněný 

5 27,87 72,13 36,07 III. ovlivněný 

6 74,08 25,92 12,96 I. velmi silně ovlivněný 

7 33,34 66,66 33,33 III. ovlivněný 

Legenda: E – eurytpní; A – adaptabilní; IKS – index komunity střevlíkovitých 

 V tabulce č. 9 a 10 jsou uvedeny hodnoty Jaccardova a Sörensenova indexu, 

kterými je možné porovnat podobnost mezi jednotlivými společenstvy na daných 

výzkumných plochách. Čím vyšší je hodnota indexu, tím je větší podobnost mezi 

výzkumnými plochami. Z výsledků je patrné, že nejpodobnější jsou si výzkumné plochy č. 

3 a 7, naopak nejméně podobné výzkumné plochy č. 1 a 6. 

Tabulka č. 9 - Hodnoty Jaccardova indexu pro jednotlivé výzkumné plochy 

                     Výzk. plocha 

 

Výzk. plocha 
1 2 3 4 5 6 

2 0,42      

3 0,23 0,5     

4 0,47 0,52 0,29    

5 0,23 0,33 0,52 0,32   

6 0,13 0,38 0,31 0,25 0,29  

7 0,19 0,38 0,56 0,2 0,55 0,41 
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Tabulka č. 10 - Hodnoty Sörensenova indexu pro jednotlivé výzkumné plochy 

                     Výzk. plocha 

 

Výzk. plocha  
1 2 3 4 5 6 

2 0,6      

3 0,38 0,66     

4 0,64 0,68 0,45    

5 0,37 0,5 0,68 0,48   

6 0,24 0,55 0,48 0,4 0,45  

7 0,32 0,55 0,72 0,33 0,7 0,58 

 

 Pro zhodnocení výsledků pomocí hierarchické klastrové analýzy byla použita 

matice vzdáleností uvedená v tabulce č. 11. 

 

Tabulka č. 11 - Matice vzdáleností pro hierarchickou klastrovou analýzu 

Výzk. plocha 

Výzk. plocha 

1 2 3 4 5 6 

2 26,72570      

3 74,67262 53,81352     

4 25,71760 24,51476 58,98818    

5 89,60762 67,81205 21,28751 72,82188   

6 104,94196 87,13525 59,71533 89,01567 56,06223  

7 151,65725 131,42629 82,41343 133,41842 67,42110 82,88991 

 

 Na obrázku č. 16 je zobrazen dendrogram podobnosti jednotlivých výzkumných 

ploch na základě hierarchické klastrové analýzy Wardovou metodou. Byla testována 

podobnost na základě počtu jedinců jednotlivých druhů, druhového složení, indexu 

komunity střevlíkovitých, Shannon – Wienerova indexu a indexu ekvitability. 

Z dendrogramu vyplývá, že nejpodobnější jsou si výzkumné plochy č. 3 a 5. Dále jsou si 

podobné výzkumné plochy č. 2 a 4, které jsou také jako shluk podobné s výzkumnou 
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plochou č. 1. Méně je pak podobná skupina výzkumných ploch č. 3 a 5 s výzkumnou 

plochou č. 6. Ještě méně si je podobná skupina výzkumných ploch č. 3, 5 a 6 s výzkumnou 

plochou č. 7. Nejvíce vzdálená je skupina výzkumných ploch č. 1, 2 a 4 s výzkumnými 

plochami č. 3, 5, 6 a 7. 

 

Obrázek č. 16 - Dendrogram podobnosti jednotlivých výzkumných ploch na základě hierarchické klastrové 

analýzy 

 

 V rámci terénního průzkumu byl na sledovaném území zjištěn výskyt dalších 

významných druhů střevlíkovitých, které nebyly zachyceny v zemních pastech. Na 

sledované lokalitě byl zaznamenán výskyt Cicindela campestris (svižník polní) a Cicindela 

hybrida (svižník zvrhlý). Cicindela campestris je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. řazen 

mezi ohrožené druhy. V následující mapě jsou zakresleny přesné oblasti jejich výskytu.  
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Obrázek č. 17 - Mapa se zakreslením výskytu Cicindela hybrida a Cicindela campestris (Upraveno podle 

http://maps.google.com) 
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9 DISKUZE 

 Vývoj většiny střevlíkovitých brouků v České republice je jednoletý, přičemž 

začátek rozmnožování je synchronizován buď diapauzou v larválním stádiu nebo, nebo 

diapauzou pohlavních orgánů imág. Převládá typ vývoje s diapauzou gonád, tudíž 

k rozmnožování dochází na jaře a v častém létě. V tomto období je možné pozorovat 

zvýšenou aktivitu jedinců. U druhů s vývojem synchronizovaným diapauzou v larválním 

stádiu dochází také k rozmnožování na jaře a začátkem léta, ale až následujícího roku 

(HŮRKA 1996). 

 Z grafu č. 1 je patrné, že střevlíkovití brouci na sledovaném území byli 

nejaktivnější v druhé polovině května a na konci července. V druhé polovině května bylo 

do zemních pastí odchyceno 144 jedinců (19,69 %) a na konci července 89 jedinců 

(12,17 %). V teplých měsících jsou střevlíkovití málo aktivní díky vysokým teplotám, což 

naznačuje i prudké snížení pohybové aktivity střevlíkovitých na začátku měsíce června, 

vyplývající z grafu č. 1. Vysoká pohybová aktivita zjištěná na konci července je 

pravděpodobně způsobená ochlazením. Teploty v měsíci červenci byly v roce 2011 lehce 

podprůměrné. Průměrná teplota v měsíci červenci na území Moravskoslezského kraje 

dosahovala 16,2 °C (ČHMÚ 2012). 

 Z grafu č. 2 vyplývá, že nejvyšší počet jedinců byl odchycen na výzkumné ploše 

č. 7. Poměrně vysoký počet jedinců se vyskytoval i na výzkumných plochách č. 3, 5 a 6. 

Vyplývá to z charakteru daných výzkumných ploch. Výzkumná plocha č. 3 je tvořena 

původním souvislým porostem doplněným o výsadbu. Z dřevin zde převažuje olše lepkavá 

(Alnus glutinosa). V relativní blízkosti se vyskytuje vodní plocha. Na výzkumné ploše č. 5 

se vyskytuje souvislý porost, tvořený převážně lípou srdčitou (Tilia cordata), lípou 

velkolistou (Tilia platyphyllos) a vrbou jívou (Salix caprea), doplněný o ovocné stromy 

z bývalých zahrad rodinných domů. Výzkumná plocha č. 6 se vyskytuje v těsné blízkosti 

vodní plochy a porost je zde velmi heterogenní. Vyskytuje se zde například olše lepkavá 

(Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). 

Z ovocných stromů se zde vyskytuje například třešeň ptačí (Prunus avium). Výzkumná 

plocha č. 7 se také vyskytuje v blízkosti vodní plochy a z dřevin se zde vyskytují například 
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jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) nebo topol osika 

(Populus tremula). Vysoká početnost jedinců je tedy pravděpodobně dána značnou 

heterogenitou prostředí a v případě výzkumných ploch č. 3, 6 a 7 také blízkostí vodní 

plochy. Nejméně jedinců bylo do zemních pastí odchyceno na výzkumné ploše č. 1. Je to 

dáno tím, že na této výzkumné ploše se nachází souvislý porost smrkové monokultury a 

toto prostředí není vhodné pro trvalý výskyt střevlíkovitých brouků. Pravděpodobně jde jen 

o náhodné kusy, které se trvale vyskytují spíše na okolních plochách.  

 Největší počet odchycených druhů do zemních pastí byl zjištěn na výzkumných 

plochách č. 2, 4 5. Výzkumná plocha č. 2 se nachází na rozhraní několika typů prostředí. 

Nachází se zde koryto toku Mlýnka s pískem a štěrkem a dále okraj smíšeného částečně 

původního lesa. Na této malé části výzkumné plochy č. 2 se střetávají dvě rozdílná 

heterogenní prostředí. Důležitou roli zde hraje i fakt, že tato výzkumná plocha je 

pravidelně narušována úpravami toku Mlýnky, což působí jako pozitivní disturbance pro 

heterogennost druhového složení střevlíkovitých brouků. Pro výzkumnou plochu č. 4 je 

typický relativně otevřený terén, který je celodenně vystaven slunečnímu svitu a v blízkosti 

se nachází malá vodní ploška s rákosinami. Tato výzkumná plocha tedy představuje 

vhodný prostor pro migraci druhů. Výzkumná plocha č. 5 je tvořena původní zahradou 

s ovocnými stromy dalšími dřevinami, jako je například lípa srdčitá (Tilia cordata), lípa 

velkolistá (Tilia platyphyllos) nebo topol osika (Populus tremula). Půda, výrazně 

obohacená o humusovou složku, je pokryta vysokobylinnou vegetací. Je zde tudíž 

vytvořeno ideální prostředí pro velký počet druhů střevlíkovitých brouků.   

 Základem mnoha studií, zabývajících se střevlíkovitými, je hodnocení druhové 

diverzity, k němuž je možné využít indexy diverzity. V této práci je využito Shannon – 

Wienerova indexu diverzity a z něj odvozeného indexu ekvitability. Hodnocením druhové 

diverzity střevlíkovitých pomocí indexů diverzity se zabýval také například Horák (2008), 

který hodnotil taxocenózy střevlíkovitých horní části údolí Rakovce z hlediska ochrany 

přírody. Tento způsob hodnocení využil také Hora (2008), který pomocí Shannon – 

Wienerova indexu diverzity potvrdil největší diverzitu ekotonových druhů střevlíkovitých 

brouků v CHKO Litovelské Pomoraví.  

 Nejvyšší hodnoty Shannon – Wienerova indexu diverzity a zároveň také indexu 

ekvitability bylo dosaženo na již výše zmiňované výzkumné ploše č. 2. Hodnota 
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Shannon – Wienerova indexu diverzity zde dosáhla 2,62 a hodnota indexu ekvitability 

0,92. Na této výzkumné ploše se vyskytuje poměrně vysoký počet druhů, ale do zemních 

pastí byl odchycen nízký počet jedinců. Jedinci jsou tak rovnoměrněji rozděleni mezi více 

druhů. Nejnižší index diverzity byl zjištěn na výzkumné ploše č. 6. Poměrně vysoký počet 

jedinců je zde rozložen jen do 12 druhů střevlíkovitých brouků. Nejnižší index ekvitability 

byl zjištěn na výzkumné ploše č. 5, což je dáno tím, že zde svou početností převažují Abax 

parallelepipedus (13,93 %), Carabus violaceus violaceus (11,48 %), Platynus assimilis 

(28,69 %) a Pterostichus niger niger (12,3 %). Dalších 15 zjištěných druhů je zastoupeno 

výrazně méně. Dalo by se předpokládat, že nejnižší index diverzity bude zjištěn na 

výzkumné ploše č. 1, ale zde bylo do zemních pastí odchyceno jen 50 jedinců, náležejících 

do 13 druhů, což může zkreslovat výsledek. Pravděpodobně však jde navíc o náhodné 

jedince, kteří v rámci výzkumné plochy č. 1 jen migrují, protože toto prostředí pro ně 

nevytváří ideální podmínky pro trvalý výskyt.  

 Další důležitou charakteristikou posouzení biotopů je dominance jednotlivých 

druhů. V rámci všech výzkumných ploch je nejdominantnějším druhem Platynus assimilis, 

který se vyskytuje na šesti ze sedmi výzkumných ploch. Jeho populace tvoří 19,69 % 

z celkového počtu odchycených jedinců, přičemž na pěti výzkumných plochách bylo jeho 

zastoupení eudominantní. Nejméně dominantními druhy byly Amara familiaris, 

Anisodactylus binotatus, Harpalus honestus a Notiophillus bigutatus. Na výzkumné 

ploše č. 5 byl odchycen jen 1 zástupce druhu Amara familiaris a 1 zástupce druhu 

Anisodactylus binotatus. Na výzkumné ploše č. 1 byl odchycen 1 zástupce druhu 

Notiophillus bigutatus a na výzkumné ploše č. 4 byl odchycen 1 zástupce druhu Harpalus 

honestus. Podle procentuálního poměru zastoupení dominance jednotlivých druhů lze 

usuzovat narušenost prostředí. Podle výsledků zobrazených v grafu č. 4 lze usoudit, že 

všechny sledované výzkumné plochy jsou do jisté míry narušeny. Na všech výzkumných 

plochách kromě výzkumné plochy č. 2 převažují eudominantní druhy, subrecedentní druhy 

buď chybí, nebo je jejich zastoupení nepatrné. Recedentní druhy také nejsou hojně 

zastoupeny a u výzkumné plochy č. 3 chybí úplně. Poměr zastoupení jednotlivých druhů 

podle tříd dominance se zásadně liší jen u výzkumné plochy č. 2, kde převažují dominantní 

druhy nad eudominantními, ale zároveň na této lokalitě chybí subrecedentní druhy a 

eudominantních druhů je poměrně málo. 
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 Dalším z nástrojů vyhodnocení antropogenního ovlivnění biotopů je frekvence 

počtu exemplářů druhů náležejících do jednotlivých ekologických skupin (HŮRKA et al. 

1996). Ani na jedné ze sledovaných výzkumných ploch nebyl zastoupen druh, náležející do 

skupiny druhů reliktních. Reliktní druhy se vyskytují v přirozených nebo nepříliš 

poškozených ekosystémech (HŮRKA et al. 1996). Celkově v rámci všech výzkumných 

ploch je počet jedinců náležejících mezi eurytopní a adaptabilní druhy vyrovnaný. 

Zástupců adaptabilních druhů bylo odchyceno 50,88 % a zástupců eurytopních druhů 

49,12 %. Z hlediska počtu druhů bylo nalezeno 22 druhů eurytopních (61,11 %) a 14 druhů 

adaptabilních (38,89 %). Eurytopní druhy nemají žádné zvláštní nároky na kvalitu 

prostředí a mohou se vyskytovat i na biotopech silně ovlivněných antropogenní činností, 

tudíž vysoký počet eurytopních druhů signalizuje narušenost prostředí. Adaptabilní druhy 

osidlují více či méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké biotopy. Jejich přítomnost 

byla zjištěna i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti 

přirozených ploch (HŮRKA et al. 1996). Z eurytopních druhů měl největší zastoupení 

Pterostichus niger niger (8,2 % z celkového počtu odchycených jedinců) a z adaptabilních 

druhů Platynus assimilis (19,69 % z celkového počtu odchycených jedinců). Z hlediska 

početnosti jedinců i počtu druhů převažovaly na výzkumných plochách č. 3, 5 a 7 druhy 

adaptabilní. Na výzkumných plochách č. 1, 2, 4 a 6 převažoval počet druhů a počet 

jedinců, náležejících mezi eurytopní druhy. Počty jedinců eurytopních a adaptabilních 

druhů jsou zobrazeny v grafu č. 5, počty eurytopních a adaptabilních druhů v grafu č. 6. 

Celkové procentuální zastoupení jednotlivých eurytopních a adaptabilních druhů v rámci 

všech výzkumných ploch je uvedeno v grafu č. 7 a 8.  

 Tabulka č. 8 shrnuje antropogenní ovlivnění habitatu na základě indexu komunity 

střevlíkovitých, vypočítaného z procentuálního zastoupení adaptabilních a eurytopních 

jedinců na jednotlivých výzkumných plochách podle Nenadála (1998). Žádná 

z výzkumných ploch podle indexu komunity střevlíkovitých nenáleží mezi málo ovlivněné 

nebo neovlivněné. Výzkumné plochy č. 1, 4 a 6 jsou podle tohoto indexu velmi silně 

ovlivněné. Z těchto tří výzkumných ploch je pak nejvíce ovlivněná výzkumná plocha č. 1, 

kde index komunity střevlíkovitých dosahoval jen hodnoty 10. Velmi silně ovlivněná 

stanoviště se vyznačují značnou nestabilitou. Výzkumná plocha č. 1 je do této skupiny 

zařazena z toho důvodu, že se zde vyskytuje výsadba mladé smrkové monokultury, která 

byla vysazena na navážce s významným podílem jílovité zeminy. Výzkumná plocha č. 4 je 
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rovněž na navážce, bylinný podrost je druhově chudý, dřeviny jsou mladé, náletové, 

tvořené pouze topoly. Na okrajích této výzkumné plochy dochází k častému podmáčení. 

Výzkumná plocha č. 6 je ovlivněna navážkou a kolísající hladinou vodní plochy, která je 

nepůvodní. Vznikla v terénní depresi po těžbě černého uhlí.  

 Výzkumná plocha č. 2 náleží mezi silně ovlivněné a zbývající výzkumné plochy 

č. 3, 5 a 7 mezi ovlivněné. Nejvyšší hodnota indexu komunity střevlíkovitých byla zjištěna 

na výzkumné ploše č. 5. Výzkumná plocha č. 2 také odpovídá charakteristice silně 

ovlivněného biotopu podle Nenadála (1998), protože je umístěna na lesním okraji a je 

ovlivněna ekotonovým efektem. Významnou roli zde také hraje navážka substrátu, která 

zde byla v minulosti provedena a nestabilita z důvodu občasných disturbancí, způsobených 

pročišťováním koryta Mlýnky. 

 Pro výzkumnou plochu č. 3 je charakteristické mírné zastínění. Je zde navážka 

stavební sutě, ale s vysokým podílem zeminy, která je porostlá náletovými dřevinami 

s převahou topolu osika (Populus tremula), řídce i lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), lípy 

srdčité (Tilia cordata) a břízy bělokoré (Betula pendula). V podrostu převažují vyšší 

byliny. Na povrchu se nacházejí vhodná stanoviště pro přezimování střevlíků, tedy mrtvé 

dřevo v podobě větví i zlomů s větším průměrem, výchozy kamenů a hrubé sutě na 

povrchu. Stanoviště bezprostředně komunikuje s lučním stanovištěm a původním lesním 

porostem, zvyšujícím pestrost vyskytujících se druhů. 

 Na výzkumné ploše s č. 5 je hlubší půda s vyšším podílem humusu. Nachází se 

v bývalé zahradě s dožívajícími jabloněmi (Malus domestica), hrušněmi (Pyrus communis) 

a třešněmi (Prunus avium). Je silně zastíněná, vlhčí a v podrostu jsou zastoupeny vyšší 

byliny. Bývalá stavba v lokalitě byla zbořena, nebyla však odstraněna, tudíž dnes vytváří 

vhodná místa k přezimování. Na okrajích se vyskytují solitérní lípy malolisté (Tilia 

cordata), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a vrby jívy (Salix caprea), přecházející do 

lučního porostu.  

 Výzkumná plocha č. 7 je umístěna na okraji lesa s výskytem smrku ztepilého 

(Picea abies) a modřínu opadavého (Larix decidua), lemována lípami (Tilia cordata, Tilia 

platyphyllos), jasany (Fraxinus excelsior), a řídce i habry (Carpinus betulus). Tyto dřeviny 

se na lokalitě vyskytovaly i před započetím rekultivačních prací. Výzkumná plocha je 
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mírně zastíněná, v podrostu jsou zastoupeny nízké byliny a půda obsahuje vrstvu hrabanky, 

tvořenou listím a jehličím. Na povrchu se vyskytuje mrtvé dřevo v podobě suchých větví, 

pařezů i silnějších zlomů vhodných pro přezimování.  

 Podobnost mezi jednotlivými společenstvy na daných výzkumných plochách je 

porovnána prostřednictvím Jaccardova indexu, Sörensenova indexu a hierarchické 

klastrové analýzy. Porovnání podle Jaccardova a Sörensenova indexu je založeno na počtu 

druhů v jednotlivých společenstvech a počtu druhů společných pro obě společenstva. Podle 

těchto indexů jsou si nejpodobnější výzkumné plochy č. 3 a 7. Na výzkumné ploše č. 3 

bylo zjištěno 13 druhů a na výzkumné ploše č. 7 bylo zjištěno 12 druhů. Z tohoto počtu je 

pro obě výzkumné plochy společných 9 druhů. Nejméně podobné jsou si výzkumné plochy 

č. 1 a 6. Na výzkumné ploše č. 1 bylo zjištěno 13 druhů a na výzkumné ploše č. 6 bylo 

zjištěno 12 druhů. Pro obě společenstva jsou společné jen 3 druhy.  

  Pomocí hierarchické klastrové analýzy bylo hodnoceno více faktorů, které 

ovlivňují podobnost mezi společenstvy jednotlivých výzkumných ploch. Podobnost byla 

testována na základě počtu jedinců jednotlivých druhů, druhového složení, indexu 

komunity střevlíkovitých, Shannon – Wienerova indexu diverzity a indexu ekvitability. 

Z dendrogramu na obrázku č. 16 vyplývá, že nejpodobnější jsou si výzkumné plochy 

č. 3 a 5. Tyto výzkumné plochy mají srovnatelné zastoupení druhů Abax parallelepipedus, 

Abax parallelus, Carabus cancellatus cancellatus, Carabus granulatus granulatus, 

Carabus hortensis hortensis, Carabus violaceus violaceus, Loricera pilicornis pilicornis, 

Platynus assimilis, Pterostichus melanarius melanarius a Pterostichus niger niger. Velice 

podobný je i index komunity střevlíkovitých a počet odchycených jedinců do zemních 

pastí.  

 Dále jsou si podobné výzkumné plochy č. 2 a 4. Podobnost spočívá ve 

srovnatelném zastoupení druhů Abax parallelepipedus, Bembidion lampros, Bembidion 

properans, Carabus violaceus violaceus a Pterostichus melanarius melanarius. 

Srovnatelný je i počet druhů, počet odchycených jedinců a hodnota indexu ekvitability. 

Současně jsou výzkumné plochy č. 2 a 4 podobné s výzkumnou plochou č. 1. Srovnatelné 

je zastoupení druhů Abax parallelepipedus, Amara ovata, Anchomenus dorsalis, 

Bembidion properans, Harpalus affinis, Poecilus cupreus cupreus a Pterostichus 

melanarius melanarius. Značná podobnost je i mezi indexy komunity střevlíkovitých a 
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indexy ekvitability u výzkumných ploch č. 1 a 4, a mezi celkovou početností u všech tří 

výzkumných ploch.  

 Méně podobná je skupina výzkumných ploch č. 3 a 5 s výzkumnou plochou č. 6. 

Ještě méně si je podobná skupina výzkumných ploch č. 3, 5 a 6 s výzkumnou plochou č. 7. 

Nejvíce vzdálená je skupina výzkumných ploch č. 1, 2 a 4 s výzkumnými plochami č. 3, 5, 

6 a 7.  

 Z celkového hodnocení všech sledovaných ukazatelů lze usoudit, že nejméně 

antropogenně ovlivněná je výzkumná plocha č. 5. Neproběhly zde žádné navážky, ani 

biologická rekultivace a společenstva střevlíkovitých se zde vyvíjela přirozeně. Zároveň se 

zde vyskytuje vysokobylinná vegetace a heterogenní dřevinný porost. Půda má větší obsah 

humusu, který zasahuje do větších hloubek. Zásahy nebyly provedeny také na výzkumné 

ploše č. 7, ale zde skladba druhů není tak bohatá jako na výzkumné ploše č. 5. Půda 

obsahuje méně humusových složek, skladba dřevin je rozdílná a na lokalitu proniká 

celkově méně slunečního svitu. 

 Výzkumné plochy, kde byla v minulosti provedena navážka a v pozdějších letech 

byla realizována biologická regenerace, jsou z hlediska zhodnocených ukazatelů na 

základě výskytu střevlíkovitých brouků více ovlivněné. Zásahy na území však byly 

provedeny šetrně a s cílem vytvoření co možná nepřirozenějšího prostředí, tudíž lze 

v dalších letech předpokládat rozvoj hodnotnějších společenstev střevlíkovitých brouků. 

Míru kvality prostředí lze posuzovat i z hlediska zjištění výskytu vzácných druhů rostlin a 

živočichů, jako je například bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), nepukalka 

vzplývavá (Salvinia natans), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) nebo vodouš rudonohý 

(Tringa totanus). 

 Na sledovaném území byl v rámci terénního zjištěn výskyt dalších významných 

druhů střevlíkovitých, které nebyly odchyceny do zemních pastí. Byl zaznamenán výskyt 

svižníka polního (Cicindela campestris) a svižníka zvrhlého (Cicindela hybrida), přičemž 

druh Cicindela campestris je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. řazen mezi ohrožené druhy. 

Plochy výskytu těchto druhů jsou vyznačeny na obrázku č. 17. Zajímavostí je, že převažuje 

druh Cicindela campestris nad Cicindela hybrida. Tato skutečnost je pravděpodobně 
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způsobena tím, že navážky obsahovaly značné zastoupení hlinitého substrátu a Cicindela 

hybrida preferuje spíše písčité či štěrkopísčité substráty. 

 Zajímavostí je také přítomnost silné populace mizejícího druhu Carabus 

cancellatus cancellatus na výzkumných plochách č. 3 a 5. Běžně je vytlačován druhem 

Carabus ullrichi ullrichi. Na sledované lokalitě k tomuto nedošlo pravděpodobně z toho 

důvodu, že původně rozšířený Carabus cancellatus cancellatus zůstal izolovaný, došlo 

k přerušení komunikačních cest a Carabus ullrichi ullrichi neměl příležitost na sledovanou 

lokalitu proniknout.  
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10 ZÁVĚR 

 Terénní průzkum v oblasti Louckých rybníků probíhal v roce 2011 od května do 

října. Celkově bylo položeno 21 zemních pastí na 7 vybraných výzkumných plochách. 

Pasti byly kontrolovány v přibližně desetidenních intervalech. Celkově bylo odchyceno 

731 jedinců, náležejících do 36 druhů. 

 Součástí diplomové práce je rešerše zaměřená na bioindikační vlastnosti 

střevlíkovitých brouků ve výzkumech na antropogenně ovlivněných biotopech. Ke 

zpracování rešerše bylo využito českých i zahraničních výzkumů dané problematiky. 

 Nejvyšší aktivita střevlíkovitých byla zjištěna v druhé polovině května a na konci 

července. Vyšší květnová aktivita byla zjištěna z důvodu rozmnožování řady druhů 

střevlíkovitých a zvýšená červencová aktivita byla pravděpodobně způsobena nižšími 

teplotami vzduchu v průběhu měsíce.  

 Nejvyšší počet jedinců byl odchycen na výzkumné ploše č. 7 a poměrně vysoký 

počet jedinců se vyskytoval také na výzkumných plochách č. 3, 5 a 6. Nejvyšší počet druhů 

byl zjištěn na výzkumných plochách č. 2, 4 a 5. Je to dáno charakterem daných stanovišť, 

jejich heterogenitou a v případě výzkumných ploch č. 3, 6 a 7 také blízkostí vodní plochy. 

 Porovnáním Shannon – Wienerových indexů diverzity a z nich odvozených indexů 

ekvitability byla zjištěna nejvyšší hodnota na výzkumné ploše č. 2. Na této výzkumné 

ploše byl zjištěn poměrně vysoký počet druhů, ale do zemních pastí byl odchycen nízký 

počet jedinců. Jedinci jsou poměrně rovnoměrně rozděleni mezi jednotlivé druhy. Nejnižší 

index diverzity byl zjištěn na výzkumné ploše č. 5, což je dáno výraznou početní převahou 

4 druhů z celkových 19 zjištěných na dané výzkumné ploše.  

 Výrazně eudominantním druhem na sledovaných výzkumných plochách je Platynus 

assimilis, jehož zastoupení tvoří 19,69 % z celkového počtu odchycených jedinců. Byl 

zjištěn na šesti ze sedmi sledovaných výzkumných ploch a v případě pěti z nich byla jeho 

populace eudominantní. Nejméně zastoupenými druhy byly Amara familiaris, 

Anisodactylus binotatus, Harpalus honestus a Notiophillus bigutatus. Na všech 

výzkumných, kromě plochy č. 2, převažují eudominantní druhy a subrecedentní druhy buď 
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chybí, nebo je jejich zastoupení nepatrné, z čehož je možné usuzovat určitou narušenost 

prostředí.  

 Žádný z 36 zjištěných druhů nenáleží mezi druhy reliktní. Bylo zjištěno 50,88 % 

adaptabilních druhů, které se mohou vyskytovat na biotopech silně ovlivněných 

antropogenních činností, a 49,12 % eurytopních druhů, které se mohou vyskytovat na 

biotopech částečně ovlivněných antropogenní činností. Z hlediska počtu druhů převažují 

eurytopní druhy (61,11 %) nad druhy adaptabilními (38,89 %). Vysoký počet eurytopních 

druhů může také signalizovat určitou narušenost prostředí. Největší zastoupení mezi 

eurytopními druhy měl Pterostichus niger niger (8,2 %) a mezi adaptabilními druhy 

Platynus assimilis (19,69 %). 

 Žádná z výzkumných ploch podle indexu komunity střevlíkovitých nenáleží mezi 

málo ovlivněné nebo neovlivněné. Mezi velmi silně ovlivněné náleží výzkumné plochy 

č. 1, 4 a 6, mezi silně ovlivněné výzkumná plocha č. 2 a mezi ovlivněné náleží výzkumné 

plochy č. 3, 5 a 7. Nejvíce je podle tohoto indexu ovlivněna výzkumná plocha č. 1 a 

nejméně je ovlivněna výzkumná plocha č. 5.  

 Pomocí Jaccardova a Sörensenova indexu byla zjištěna podobnost mezi 

jednotlivými lokalitami. Podle těchto indexů jsou si nejpodobnější výzkumné plochy č. 3 a 

7 a nejméně jsou si podobné výzkumné plochy č. 1 a 6. Tyto indexy však podobnost 

hodnotí jen na základě počtu druhů jednotlivých výzkumných ploch a počtu společných 

druhů daných dvou výzkumných ploch.  

 Hierarchická klastrová analýza analyzuje více faktorů najednou. V této práci bylo 

pro zhodnocení podobnosti využito počtu jedinců jednotlivých druhů, druhového složení, 

indexu komunity střevlíkovitých, Shannon – Wienerova indexu diverzity a indexu 

ekvitability. Z dendrogramu vyplývá, že nejpodobnější jsou si výzkumné plochy č. 3 a 5. 

Tyto výzkumné plochy mají podobné druhové složení, zastoupení jednotlivých druhů, 

index komunity střevlíkovitých i počet odchycených jedinců do zemních pastí.  

 Podle všech sledovaných faktorů lze zhodnotit, že nejméně ovlivněná je výzkumná 

plocha č. 5, na které nebyla provedena technická ani biologická rekultivace. Populace 

střevlíkovitých brouků se zde vyvíjely přirozeně a heterogenní prostředí poskytuje kvalitní 

zázemí pro jejich výskyt.  
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 Biologická regenerace byla na sledovaném území provedena šetrně a s cílem 

vytvoření co možná nejpřirozenějšího prostředí pro výskyt fauny i flóry. Lze tudíž 

v dalších letech očekávat rozvoj společenstev střevlíkovitých brouků směrem 

k hodnotnějšímu druhovému složení. Vzhledem k časovému odstupu od provedení 

rekultivačních prací do terénního průzkumu uplynula relativně krátká doba, takže lze 

dosažené výsledky považovat pouze za orientační. Bylo by vhodné, s časovým odstupem 

cca 5 let v daných lokalitách provést kontrolní terénní průzkum a dosažené výsledky 

porovnat s výsledky z roku 2011. Toto porovnání by mohlo být vodítkem pro zhodnocení 

úspěšnosti rekultivačních prací. Celkově však lze říci, že v současné době lokality, na 

kterých nebyla provedena technická, ani biologická regenerace, jsou z hlediska výskytu 

zástupců čeledi Carabidae hodnotnější.  
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